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  املقدمة 

  الرحمن الرحيم الـلـهبسم 

وعىل من تبعـه مـن املـؤمنني  هعلي الـلـهوالصالة والسالم عىل سيد املرسلني محمد صىل 

  يوم الدين  إىل

يامنا هذه ميلء باألحداث املفرحـة واملليئـة أ إن تاريخنا الطويل منذ بدء الخليقة وحتى 

الـدماء والـويالت التـي ذهـب ضـحيتها و  املصـائببـالحروب و  ءومـيل.بالسالم واملحبة والخري

بدأت حركة ...وبعد قصة أبناء سيدنا آدم عليه السالم والرصاع بينهم...ال مصلحة لهم بها...برش

  ..القتال والرصاع ليتسع نطاقه عىل مستوى العامل

ستعامر كاملعارك والحمالت واال  :تخذ الرصاع اإلنساين عىل مر العصور أشكاالمختلفةاوقد 

ونــوع األســلحة والخطــط .ختلفــت يف الهــدف الــذي قامــت ألجلــهاكــام .والثــورات والغــزوات

  .التي استخدمت فيها واألماكن، العسكرية

شـكال مختلفـة فبعضـها عـادل مثـل الثـورات الشـعبية التـي قـام بهـا سـكان أ للحروب 

وال ننىس يف هذا املجال أكرب ثورة يف تاريخ العـرب الحـديث وهـي .املستعمرات ضد املستعمر

ــم واال  ــن الظل ــرب م ــررت الع ــي ح ــربى الت ــة الك ــورة العربي ــن الث ــا م ــرتيك وغريه ــتبداد ال س

يقـوم بـه أفـراد املجتمـع مـن املسـتنريين " واقـع قـائم "فالثورة هي رفـض لحصـيلة .الثورات

 ،الذين يعيشون فيـه ويتولـد لـديهم شـعور بعـدم الرضـا واملثقفني الذين يدركون سوء الواقع

  .. .رصاع مسلح إىلتنتقل  أن إىل تتدرجوتبدأ بحركة سلمية ثم 

يسـقط قـوة اجتامعيـة هابطـة  ،جتامعـي عـىل املجتمـعالثورة تغيري يف جوهر النظام اال 

  .تطور املجتمع مادياومعنويا ،يف صعودها ةخذآ  ويحل محلها قوة اجتامعية

 هدايـة النـاس ونرشـ الـدين إىلألنهـا تسـعى  :رب الفتوحات اإلسالمية حرباعادلةتكام تع

  ..كحروب خالد بن الوليد وغريه من أبطال الفتوحات اإلسالمية :اإلسالمي الحنيف

ها موجهة ضد مستعمر غريـب جـاء نأل ...الوطنية هي أيضاحروب عادلة روحركات التحر 

ومحاربة لغة وثقافة الشـعوب التـي يغزوهـا وميعـن يف الـبالد املسـتعمرة .لنهب خريات البالد

  .والظلم وسفك الدماءالقتل 
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التي اليكون الهـدف منهـا إال السـيطرة عـىل  :أما الشكل اآلخر للحروب فهو غري العادلة

سـتعامر ضـمن هـذا وميكـن إدراج اال .العامل وبث الرعب بني الشعوب والنهب والسلب والقتل

  :املجال

حيـث شـهد العـامل القـديم قيـام  ،ستعامر ظـاهرة قدميـة ترضـب جـذورها يف القـدمفاال 

وإمرباطوريـة اإلسـكندر  ،رية ضـخمة كاإلمرباطوريـة الفارسـية والرومانيـةستعاماإمرباطوريات 

وتطور اإلستعامر بظهور ماملك قوية اجتـازت جيوشـها بالداضـعيفة سـيطرت عليهـا ، املقدوين

  .واستغلت خرياتها

ســتعامر مجموعــة مــن األهــداف وهــي إمــا إقتصــادية لتحســني أوضــاع املعيشــة أو ولال 

أو لجعـل الـدول املسـتعمرة أسواقالترصـيف  .التي تدخل يف الصناعةواد الخام املالحصول عىل 

ستقرار يف سباب سكانية مثل ترصيف الفائض من سكانها واال وقد يكون أل .منتوجاتها  الصناعية

وبعضـها يكـون ..نرشـ الـدين املسـيحي :سباب دينبة مثـلوقد يكون أل .مناطق مالمئة لحياتهم

  .رة عىل طرق التجارة العاملية والسطوة والنفوذألسباب التنافس األستعامري يف السيط

واملعاهدات غـري .والوصاية نتدابواال ،قتصاديواال  كالعسكري :ستعامر أشكال مختلفةولال 

  .املتكافئة

تحـت هـذا (كالحروب األهليـة  :وميكن إدراج الحروب التي تنشأ بني أفراد البلد أنفسهم

سرنى يف معركة صـفني والجمـل وكـربالء غـري وبني املسلمني أنفسهم كام ، )النوع من الحروب

  .النار إىلراقت دماء أرواح املسلمني و أزهقت أألنها  )العادلة

أن  إىلفقـد حلمـت منـذ التخـرج  :لكتايب هـذاأود أن أعطي تفصيال :وبعد هذه املقدمة

 مطلبة التاريخ معجاميحتوي عـىل املعـارك والحـروب التاريخيـة ليسـهل علـيه يدي يكون بني

يف  ونكـوام الكتـب ولرمبـا اليسـتطيعأليها ومعرفة تفاصيلها دون العناء والبحث بني إع الرجو 

مسـرية  فقـد عانيـت كثرياأثنـاء، الجميـع ىواإلنرتنت غري متوفر لـد.مايريد إىلالنهاية الوصول 

  .له بالنجاح الـلـهدفعني للقيام بهذا العمل الذي أدعو  الدراسة يف هذا املجال وهذا ما

الكتـب لكـل عرصـ مـن العصـور التاريخيـة مبتدئـة بـالعرب قبـل اإلسـالم قمت بجمـع 

وبعـدها  ،خذتها عرصاعرصاوقائداقائداألضمن أين مل أتـرك أي معركـةأ واإلمرباطوريات القدمية و 

عليـه وسـلم ثـم العهـد الراشـدي فـاألموي فالعبـايس  الـلــهبدأت بدراسة عرص الرسول صىل 

واألمرباطوريـات  :ثم بدأت بدراسة تاريخ العامل الحديث.امينوالفاطمي واأليويب واململويك والعث

  ثم .والروسية.ملانية واإليطالية واألمريكيةالحديثة الربيطانية والفرنسية واأل 
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وحتى ) الحرب العاملية األوىل والثانية(عاملية لدرست تاريخ اإلستعامر الحديث واملعارك ا

  .يومنا هذا

ختصـار مـاميكن ارتيبهـا حسـب الحـروف الهجائيـة و بعد جمع املعارك قمت بتبويبها وت

  .ختصارةا

  :مجاالت وهي ةفقد كان تركيزي يف جمع املعلومات عىل ست

  تاريخ املعركة  

  مكان املعركة  

  سبب املعركة  

  األطراف املتحاربة  

  النتيجة  

  قادة املعركة  

    .قترصت عىل الجوانب  الستة فقطاوبعض املعارك توسعت بها ألهميتها وبعضها 

وهـذا يشء طبيعـي فـالحروب  :وأثناء جمـع املعـارك الحظـت وجـود تكـرار يف املعـارك

والفتوحـات اإلسـالمية  .اضتها روسيا مع الدولة العثامنيةالعثامنية هي نفسها الحروب التي خ

العنـاء الـذي اليعلـم بـه إال  ألجلهويف النهاية حذفت التكرار الذي بذلت .مع الدولة الرومانية

كـرث مـن نسـخة لهـذه أفقمت بوضع  للمعركة نفسهاوجود أسامء مختلفة  الحظت كام.الـلـه

يف  ئفسيجدها القار .نفسها األمم هي اليزج معركة.مثال.املعركة عند كل حرف لألسامء املختلفة

  .سامواحداوهذا يشء طبيعياوقد قمت بذلك حرصامني فلرمبا القارىء اليعرف إال .الحرفني

  :حروب ليس بوصية جنكيز خان التي قال فيهاواختم قويل للمولعني بال

لكـن حيـايت كانـت قصـرية للغايـة . مرباطوريـة عظيمـةإمبعونة السامء لقد فتحت لكم "

  "هذه املهمة تركت لكم . لتحقيق غزو العامل

يجـب أن نبـذل مابوسـعنا لـيك (:الـلــهرحمـه حسني بن طالل بل بوصية تركها لنا امللك 

  )حياتية أفضل من ظروفناتجد األجيال القادمة ظروفا



 
            

20 
 

حــذار أن تكــون مولعاباألبنيــة واألبهــة (:لحفيــده لــويس الرابــع عرشــو بوصــية تركهــا 

عمل لتخفبف آالم الشعب إذ لو مل تـنغمس فرنسـا يف تلـك ابل ، والحروب كام كنت مولعا بها

  ).غنى وأرفه دولة يف أوروباأ صبحت املآيس من الحروب أل 

  .الفائدة للجميع إىلانه وتعسبح الـلـهخريا أمتنى من أ و 

  )    ورسوله واملؤمنني  عملكم الـلـهعملوا فسريى اوقل (

  العظيم الـلـهصدق 

  جاة سليم محاسيسنـ

  م2010\1\ 30
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  " ا "معارك حرف 

  حمالت إبراهيم باشا 

  .التوسع العثامين يف الرشق األوسط. حمالت إبراهيم باشا

  .ادة إبراهيم باشا وبني القوات املدافعة عن دولهميالعثامين بق بني الجيش

كام قام بحملة عىل 1818 قام إبراهيم باشا بحملة عىل الوهابيني يف الجزيرة العربية عام

  .)1833 – 1831(قاد إبراهيم باشا حملة عىل سوريا وفلسطني  .سوريا وفلسطني

يف قونيـة عـام  هـزمو .حتل سوريا وفلسـطنيا ثم.انترص عىل الوهابيني يف الجزيرة العربية

بـا يف نصـيبني و م تـدخلت دول أور 1839عام  يفو  .عقدت معاهدة قونية كوتاهيةحيث .1832

ومنحته وساللته حكم مرص بخرياتها ومناجم ذهبها رشيطة انسحابه من املناطق التـي احتلهـا 

 .مرص إىلوقد انسحب 

  م525حملة أبرهة األرشم عىل اليمن 

التحـول عـن ديـنهم  عـىل ذي نواس إجبار نصارى أهل نجـران :ل ملك اليمنعندما حاو 

ستنجد أهل اليمن مبلك الحبشـة وكـان ا.أصحاب األخدودب، حرقهم فيام عرف تاريخياأ بالقوة و 

حتالل اليمن لتقوية تجـارتهم ذلك فرصة ال  يفوقد وجد هذا امللك  )كالب(عىل دين النرصانية 

بحجة وضع حد لسياسـة ذي نـواس التعسـفية مـع .بها ريينيالحمبالرشق والتخلص من تحكم 

ت الفرصة املواتية عنـدما قـام ذي نـواس مبهاجمـة نجـران أكـرب مراكـز الديانـة ءوجا.النصارى

، فاختاروا القتـل ،وخري أهلها بني نبذ املسيحية أو القتل حرقا.م523النرصانية يف اليمن يف سنة 

كام ورد يف القرآن الكريم يف سـورة الـربوج ، أحرقهم بهاو فحفر لهم األخاديد ، ستشهادال وآثروا ا

حدثت هذه الفضـائع صـدى عميقاعنـد ملـك الحبشـة واألمرباطـور أ  ،)قتل أصحاب األخدود(

يقـود جيشـا "أريـاط " فبعـث ملـك الحبشـة القائـد.عىل الديانة املسـيحية كانا الروماين الذين

نتقـام النجـايش أن ينـتقم منـه أشـد اال واوصـاه .بنحو سبعني ألف مقاتل املؤرخونضخامقدرة 

نتهت مبقتـل اوحشد ذي نواس جيوشه ودارت معركة بينه وبني ذي نواس . ويخرب ثلث بالده

   .وخضعت اليمن لحكم األحباش ،ذي نواس وأنهزم الحمرييون هزمية نكراء



 
            

24 
 

  )م 570:عام الفيل(حملة أبرهة األرشم عىل الكعبة 

ببناء كنيسة يف صنعاء واسـتخدم يف بنائهـا  ةام أبرهعندما سيطر الحبشيون عىل اليمن ق

نـه بنـى هـذه الكنيسـة أ (النجـايش  إىلالعاج والذهب والفضة والزجـاج والفسيفسـاء وكتـب 

وهـو (فغضـب أحـد أهـل البيـت مـن هـذا الكـالم ) الناس عـن الحـج للكعبـة  أنظارليرصف 

األرشم بذلك غضب  ةأبرهوعزم عىل تدنيس الكنيسة ببعض القاذورات وعندما علم ) الفقيمي

يحج اليه الناس يفعلـون ذلـك وأقسـم ليسـرين للكعبـة  الذيغضباشديداكيف أن أهل البيت 

وملـا اقـرتب . ضـخم أرسـله لـه النجـايش ويتقدم الجيش فيل.فجهز جيشا .ويهدمها حجراحجرا

ليه عبد املطلب وكان وسيامفعظمه إبل لعبد املطلب فذهب أبرهة من الكعبة سلب بعض اإل 

بل أمـا البيـت فلـه يريد غري أن عبد املطلب مل يطلب سوى اإل  أبرهة وطلب منه أن يطلب ما

 الـلــهثـم بعـث  ،وعندما عزم أبرهة عىل هدم الكعبة برك الفيـل ومل يتحـرك) رب يحميه منه

الحجارة (.وكانت أحد منهم ينجفلم .فألقاها عليهم ،مع كل طري ثالثة أحجار ،عىل الجيش طريا

ىضـ ق ثـم أصـاب الجـيش وبـاء) خرجت من البحر  التي وهو طني خلط بالحجارة :من سجيل

  .عليه

 معركة أبريتاس

 الرومانبني  251 يوليو 1معركة أبريتاس يف  عتوق Battle of Abrittusمعركة أبريتاس، 

 ديســيوسمرباطــورين الرومــانيني تهــت بهزميــة نكــراء للــروم ومقتــل كــل مــن اإل وان والقــوط

  .يف املعركة وهريينيوس اتروسكوس

  معركة أبسوس 

بـني سـلوقس وليسـامخس : .ة والتوسـع يف العـاملبسبب التناحر للسيطر  .معركة أبسوس

م وكانـت .ق 301جرت معركة عنـد مدينـة أبيسـوس عـام .وجيشهام انتيغونس األعور وجيشه

  .معركة طاحنة

و قــام  .قتــل انيتغــونس األعــور وتشــتت جيشــه بــني مقتــول وجــريح وهــارب وأســري 

 .وليسامخس باغتيال صديقه وقائده سلوقس األول

  :معركة األبلة

تنته فصول املعركة ذات السالسل التي انترص بها خالد بن الوليد عىل الفرس  عند هذا مل 

  مل تفتح بعد، وهناك جيوش قوية ترابط بها للدفاع عنها حال ' األبلة'الحد، فمدينة 
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وهى يف حالـة يـرىث لهـا ' هرمز'، ووصلت فلول املنهزمني من جيش 'هرمز'هزمية جيوش 
' قـارن بـن قربـاس'جـيش  إىلفزعة ووجلة، وانضمت هذه الفلول  من هول الهزمية، والقلوب

، وأخربوه بصورة األمر فامتأل قلبه هـو اآلخـر فزعاورعبـامن لقـاء 'األبلة'املكلف بحامية مدينة 
، 'املـذار'املسلمني، وأرص عىل الخروج من املدينة للقاء املسلمني خارجهـا، وذلـك عنـد منطقـة 

داألنها كانت عىل ضفاف نهر الفرات، وكان قـد أعـد أسـطوالمن وإمنا اختار تلك املنطقة تحدي
تـرى ' هرمـز'السفن استعداداللهرب و كانت الدائرة عليه، وكانت فلول املنهـزمني مـن جـيش 

أفضلية البقاء داخل املدينة والتحصن بها، وذلك من شدة فزعهم من لقاء املسلمني يف امليـدان 
  .املفتوح

يـتفحص املعسـكر، ' خالد بن الوليـد'قة املذار أخذ القائد منط إىلعندما وصل املسلمون 
، وذلك عندما رأى السـفن 'الفرس'وأدرك بخربته العسكرية، وفطنته الفذة أن الفزع ميأل قلوب 

  .املسلمني بالصرب والثبات يف القتال' خالد'راسية عىل ضفاف النهر، وعندها أمر 

وكان هـذا االنتصـار فاتحـة سلسـلة ' األبلة'وانترص املسلمون انتصارامبينا، وفتحوا مدينة 
واملســلمني عــىل أرض العــراق كــان النرصــ فيهــا ' الفــرس'طويلــة مــن املعــارك الطاحنــة بــني 

  . حليفاللمسلمني يف جملتها

  غزوة األبواء

 عليه وسلم الـلـهصىل  الرسول معركة األبواء أو غزوة ودان هي أوىل املعارك التي خاضها
  .هـ 2سنة  صفر، وكانت يف شهر اإلسالم رسول

بنفسه حتى بلغ ودان فودع بني ضـمرة بـن  عليه وسلم الـلـهصىل محمد  الرسول خرج
املدينـة ومل يلـق  إىلبكر بن عبد مناة بن كنانة مع سيدهم مخيشـ بـن عمـرو ثـم كـر راجعـا

املطلب ثم بعث عمه حمـزة استخلف عليها سعد بن عبادة بعث حمزة بن عبد قد حرباوكان
سيف البحر فالتقى بأيب جهـل بـن هشـام  إىليف ثالثني راكبا من املهاجرين ليس فيهم أنصاري 

وركب معه زهاء ثالمثائة فحال بيـنهم مجـدي بـن عمـر والجهنـي ألنـه كـان موادعـاللفريقني 
ملهـاجرين وبعث عبيدة بن الحارث بـن املطلـب يف ربيـع اآلخـر يف سـتني أو مثـانني راكبـامن ا

ماء بالحجاز بأسفل ثنية املرة فلقوا جمعاعظياممن قريش عليهم عكرمة بن أيب جهـل  إىلأيضا
وقيل بل كان عليهم مكرز بن حفص فلم يكن بيـنهم قتـال إال أن سـعد بـن أيب وقـاص رشـق 

 إىلوفـر يومئـذ مـن الكفـار  الـلــهاملرشكني يومئذ بسهم فكـان أول سـهم رمـي بـه يف سـبيل 
 املقداد بن عمرو الكندي وعتبة بـن عـزوان فكـان هـذان البعثـان أول رايـة عقـدهااملسلمني 

ولكن اختلف يف أيهام كان أول وقيل إنهام كانـا يف السـنة األوىل  عليه وسلم الـلـهصىل  محمد
  .من الهجرة
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 لبرية األندلسيةامعركة 

  م1318يونية  21هـ ـ  718ربيع اآلخر  20

لمي غرناطة آخر معاقل اإلسالم باألندلس هي املعركة العظيمة التي دارت رحاها بني مس

وبني القشتاليني اإلسبان عند هضبة إلبرية عىل مقربة من غرناطة، والتـي انتهـت بنرصـ كاسـح 

  .للمسلمني أعادت ذكريات االنتصارات األندلسية الخالدة مثل الزالقة وإفراغة واألرك

لـف مقاتـل يقـودهم زحف القشتاليون اإلسبان بجيش ضخم تقـدره الروايـات بثالثـني أ 

ويل العهد ومعه العديد من األمـراء، إضـافة لفرقـة إنجليزيـة متطوعـة جـاءت  )الدون بيدرو(

  !لنرصة الصليب

م التقـى الجيشـان رغـم تفـاوتهام الكبـري، 1318يونيـة  21هــ ـ 718ربيع اآلخـر  20ويف 

يشـني وظهـرت وأبدى املسلمون حامسة وحمية يف القتال أنست الـرايئ الفـرق الكبـري بـني الج

نوادر البطولة والشجاعة مل ير مثلها منذ عصور بعيدة، وبعد معركة شديدة استمرت ثالثة أيام 

عز وجل نرصه عىل املؤمنني، وقتل قائد الجـيش اإلسـباين الـدون بيـدرو، ووضـعت  الـلـهأنزل 

  .داء اإلسالمجثته يف تابوت عىل سور الحمراء تنويها بالنرص، وتخليدا لذكرى املعركة وإذالالألع

  معركة أبيسوس 

بـني اإلسـكندر األكـرب  .توسع اإلسكندر وفتوحاته :معركة أبيسوس أسباب حدوث املعركة

  .وقواته وبني داريوس الفاريس وقواته

جـرت معركـة اسـتطاع اإلسـكندر بفضـل حنكتـه السياسـية والحربيـة  .م.ق 333يف عام 

ود مشاته أن يلحقـوا الهزميـة بـداريوس وخططه الجريئة وقيادته الحكيمة وفيالق قواته وحش

  .وقواته

هزمت جيوش الفرس وامتألت ساحة املعركة بالقتىل والجرحى ووىل البقية  :نتائج الحرب

و حطـم  .وهرب داريوس تاركاأفراد أرسته الـذين لقـوا مـن اإلسـكندر مقاطعـة كبـرية. هاربني

زحفه يف آسيا وحارص امليناء البحـري واصل اإلسكندر  .اإلسكندر القوة البحرية الفارسية الكبرية

ودخل مرص وكانت  .الكبري يف صور التي سقطت بعد سبعة أشهر وتلتها غزة التي استويل عليها

  سنة فخرج كثري من املرصيني الستقباله 200تحت الحكم الفاريس ملدة 
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عنــد مصــب نهــر النيــل أســس . .بالحفــاوة والرتحيــب بوصــفه منقــذالهم مــن املســتعمرين 

م التي اشتهرت عىل األيام كمركز للحرية العاملية والفكرية بفضـل مكتبتهـا .ق332سكندرية اإل 

الحبشة الكتشاف منابع  إىلالعظيمة كام اشتهرت كميناء بحري، وأرسل اإلسكندر كذلك حملة 

مدينـة  :أبيوس.النيل، وزار املعبد الصحراوي لزيوس آمون حيث احتفى به الرهبان كإبن آلمون

 .مزيجيا بآسيا الصغرى هي اليوم ايسيل حصار قدمية يف

  :معركة أيب قري البحرية

، "هوراشيو نيلسون"، كان األسطول الربيطاين بقيادة القبطان م1798 أغسطس 1 وبتاريخ

، فـأحبط بهـذا معركـة أيب قـري البحريـةقد أرس ودمر جميع السفن الفرنسية، عدا سفينتني، يف 

، إال أن جيشـه حوض البحـر املتوسـطإقامة مركز فرنيس ممتاز يف  إىلمرشوع بونابرت الهادف 

، عىل الرغم من تعرضه النتفاضات ومقاومـة مرصكان قد نجح يف بسط السلطة الفرنسية عىل 

  .مستمرة من قبل السكان

  الغايل  –معركة االتحاد السلتي 

  .الفتح الروماين للقبائل السلتية.الغايل –عركة االتحاد السلتي م

  .بني القوات الرومانية بقيادة يوليوس قيرص وبني فرسينغوريكس أمري قبيلة أفرين السلتية

  .م تزعم فرسينغوريكس اتحادالقبيلة والغاليني ملجابهة القوات الرومانية.ق52-55بني  

نية عـىل أمـل انقـاذ شـعبه مـن التعـرض النتقـام استسلم فرسينغوريكس للقوات الروما

  .يف شوارع روما ثم أعدمقبض عليه وحيش،

  :معركة أثر الدموع

 294:انظر التفاصيل ص(إحدى معارك قبائل السيمنول السود يف امريكيا ضد البيض 

  هجوم إثيوبيا 

تــو قــرر الــديكتاتور اإليطــايل بني 1935يف ترشــين األول مــن عــام  الهجــوم عــىل إثيوبيــا

ـقي مـن قـارة اموسوليني مهاجمة  ثيوبيا البلد اإلفريقـي املسـيحي واملسـتقل يف الشـامل الرش

  .إفريقيا
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قوات ضخمة مجهـزة مبـدافع متطـورة وقامـت (بني القوات اإليطالية بقيادة موسوليني 

القوات الجوية اإليطالية بإلقاء القنابـل والغـازات السـامة عـىل الجـيش األثيـويب ذي التسـلح 

  .)فالضعي

احتـل  1935يف عـام  .م أبدى األثيوبيون مقاومة كبرية ضد الغزاة اإليطاليني1935يف عام 

 .خارج الـبالد إىلهرب حاكم أثيوبيا هيالسياليس ف .)العاصمة األثيوبية ( اإليطاليون أديس أبابا 

 دحرت القوات الربيطانيـة اإليطـاليني 1941يف عام  .استمر الحكم اإليطايل خمس سنوات فقط

ثيـويب هيالسـياليس أطـاح الجـيش بـاإلمرباطور اإل  1974يف عام  .عرشه إىلوأعادت هيالسياليس 

 .ثيوبياااندالع سلسلة من الحروب والكوارث يف  إىلوهذا ما أدى 

  غزوة أحد

وأرادت أن تثـأر  ،شعرت قريش مبرارة الهزمية التي لقيتها يف حربها مع املسـلمني يف بـدر

  .ملالقاة املسلمني مرة أخرى ليوم متحو عنها غبار الهزميةحيث استعدت  ،لهزميتها

ن الرجـال عنـد حمـي ضـاجتمع من قريش ثالثـة آالف مقاتـل مستصـحبني بنسـاء يحض

   .إىل القتال الوطيس

  .قريبا من أحد) الحليفة  يذ( وخرج الجيش حتى بلغ مكان 

 :فقـال الشـيوخ ،تقدم املرشـكني إلـيهم فاستشـار أصـحابهال عليه وسلم الـلـهصىل سمع 

لبس  .برأي الرجال عليه وسلم الـلـهصىل فأخذ النبي  .نخرج للقائهم :وقال الرجال ،ل هنانقات

 ،فخرج من املدينـة ألـف رجـل ،عليه وسلم حربته وخرج يريد لقاء املرشكني الـلـهالنبي صىل 

  ؟ ما ندري عالم نقتل أنفسنا :بن أيب املنافق بثلث الجيش قائال الـلـهانسحب عبد 

 ،خطـة محكمـة عليـه وسـلم الـلـهصىل الرسول ووضع  ،عسكر املسلمون عند جبل أحد

وأمرهم الرسول عليه الصالة  ،بن جبري الـلـهعبد  يقودهموهي وضع خمسني رجال عىل الجبل 

   .النرص أو الهزميةوالسالم بعدم التحرك سواء يف 

جبـري بـن  نوكـا ،وقاتل حمزة بن عبد املطلـب قتـال األبطـال املوحشـني،وبدأت املعركة

   .إن هو قتل حمزة مطعم قد وعد غالمه وحشيا أن يعتقه

نهم قاوموا وصمدوا أمام قتـال أ إال  ،حمزة نكبة عظيمة عىل املسلمني كان استشهادوقد 

وراح  ،حتى قتل عليه وسلم الـلـهصىل  الـلـهولقد قاتل مصعب بن عمري عن رسول  .املرشكني

   إىلقاتله يجري 
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د قـ لوائهـاحيـث أن  ،وراحت قريش تجر أذيـال الهزميـة ثانيـة. قومه يخربهم أنه قتل محمدا

   .سقط عىل األرض تطأه األقدام

ونسوا  .ما لنا يف الوقوف حاجة :وقال بعضهم ،رأى الرماة من فوق الجبل هزمية املرشكني

وسـارعوا  ،فلم يكرتثوا مبقولتـه ،فذكرهم قائدهم بها ،لهمعليه وسلم الـلـهصىل وصية الرسول 

وا حـول فانطلق مع بعض املرشكني والتفـ ،الحظ خالد بن الوليد نزول الرماة .جمع الغنائم إىل

وارتفعت راية  .فانبهر املسلمون وهرعوا مرسعني هاربني ،املسلمني من الخلف فاجأواو  ،الجبل

ولقد رمى أحد املرشكني حجـرا  .عاودوا هجومهم جيش املرشكنيفلام رآها  ،املرشكني مرة أخرى

نـادى ف ،عليـه وسـلم الـلــهصىل فكرست رباعية الرسول  ،عليه وسلم الـلـهصىل نحو الرسول 

فـاجتمع ثالثـون مـن  .الـلــههلمـوا إيل عبـاد . .الـلـهد هلموا إيل عبا :الرسول يف أصحابه قائال

ولحـق باملرشـكني ليقلـب  ،فجمـع جيشـه ونظمـه ،عليه وسلم الـلـهصىل  الـلـهصحابة رسول 

  .ملدينةا إىل تركهم وعاد. .فلام ابتعدوا أكرث فأكرث .نرصهم هزمية وفرحهم عزاء

  معركة أجنادين ـ أمري الدهاء

يف مكـان يـدعى أجنـادين يف  ،جـريه 13 -جـامدى األوىل  28 :وقعت هـذه املعركـة يف

  .فلسطني ـ الشام املسلمون بقيادة عمرو بن العاص يحققون انتصاراهاماعىل الروم 

  ) هجرية 13جامدى األوىل  28(أجنادين األوىل 

كان أول جيش مسلم وصل لألراىض الشامية بعد جيش االستطالع اإلسالمى، والـذى كـان 

فلسطني وكان الجيش الرومى  إىلاملتوجه ‘ ن العاصعمرو ب’هو جيش و يقوده خالد بن سعيد 

املكلف مبواجهة املسلمني ىف تلك املنطقة مرابطاىف منطقة أجنادين بوادى العربـات مـن غـور 

وقتهـا ال يولـون قيـادة الجيـوش إال ‘ الـروم’وكـان ‘ القـبقالر’ويقوده القائـد الرومـى  فلسطني

هبان عليه، وكان أيضاعاقالحكيام، فلام سمع أعلمهم بالكتاب، ومن يحظى برضا القساوسة والر 

الشام أراد أن يتعرف عىل هؤالء الوافدين الجدد، حيث مل يكن قد اشـتبك  إىلبنزول املسلمني 

معهم من قبل، فأرسل عربيامن أهل الشام ليندس ىف معسكر املسلمني حتـى يأتيـه باألخبـار، 

كالماأفزعـه  ييعاوقال للقائد الرومفدخل الجاسوس العرىب ومكث فيهم يوماوليلة، ثم عاد رس

، ولـو زىن لقطعوا يـدهبالليل رهبان، وبالنهار فرسان، ولو رسق فيهم ابن ملكهم  :بشدة قال له

إن كنت صدقتنى لبطن األرض خري من ظهرها ومـن  :رجموه إلقامة الحق فيهم، فقال القبقالر

علـيهم وال  بيـنهم فـال ينرصـينو  يينـب أن يخـيل الـلـهلقاء هؤالء عليها، لوددت أن حظى من 

  .ينرصهم عيل
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شد املسلمون عىل الروم بكـل قـوة، وأبـدى أبطـال املسـلمني نـوادر رائعـة ىف الشـجاعة 

والفداء، فلقد وقف الروم عىل مضيق بني جبلني ليمنعـوا تقـدم املسـلمني، فـربز لهـم مبفـرده 

اجرى الحبشـة، واشـتبك الصحاىب الجليل عمرو بن سعيد بن العاص وكان من األولني، ومن مهـ

عنـد املضـيق  الـلـهوحده مع الروم، وظل يقاتلهم حتى أزالهم عن املضيق، ثم استشهد رحمه 

متاما، فلام أراد املسلمون العبور أحجموا خشية أن يطأوا جثته بحوافر الخيل، فقال لهم القائد 

فعـرب املسـلمون  الجنة، وإمنا هو جثة ال يشعر بىشـء إىللقد صعدت روحه  :عمرو بن العاص

عىل جثته وتبعوا الروم حتى هزموهم رش هزمية، ثم عـاد عمـرو بـن العـاص ونـزل مـن عـىل 

  .فرسه، وجمع أشالء الشهيد وكفنها ثم دفنه

النحام وكان إسـالمه  الـلـهواستشهد ىف هذه املعركة رجال من األولني مثل نعيم بن عبد 

بن الزبري بن  الـلـهلطفيل الدوىس، وأيضاعبد بن ا الـلـهقبل إسالم عمر بن الخطاب وأيضاعبد 

وهـو  الـلــهعبد املطلب بعد أن قتل مئة من أبطال الروم مبارزة واشتباكا، ثم استشهد رحمه 

  .ابن اثنتني وثالثني سنة، وكان هذا النرص فاتحة للنرص األكرب يوم الريموك

  ) هجرية 15صفر (:أجنادين الثانية

أمثال  بريةاتهم الهائلة ىف الجبهة الشامية وفتحوا مدنها الكبعد أن حقق املسلمون انتصار 

دمشق وحمص وقيسارية وحلب وبعلبك وغريها، وبعـد أن ترشـذمت معظـم القـوة الروميـة 

بعد معركة الريموك الهائلة انحـازت فلـول مـن الـروم السـاخطني عـىل هـزامئهم املتتاليـة مـن 

ة ملحاولـة إحيـاء التحـالف الرومـاىن العـرىب املسلمني وتجمعوا ىف ثالث نقاط مثلت بؤراملتهبـ

النرصاىن، وهذه البؤر كانت ىف أجنادين وغزة وبيسـان، واتخـذ القـادة املسـلمون قرارابحتميـة 

  .تصفية الوجود الرومى ىف تلك البؤر قبل أن يستفحل خطرها، وال يتدارك أمرها

عمـــرو كـــان يقـــود الحاميـــة الروميـــة ىف أجنـــادين رجـــل اســـمه األرطبـــون، ورضب 

  .حصاراشديداعىل أجنادين ولكن األرطبون صمد هو اآلخر بشدة

قرر عمرو دخول الحصن بنفسـه عـىل هيئـة سـفري مـن قبـل قائـد املسـلمني ليسـتطيع 

الدخول والنظر داخل الحصن، والتعرف عىل ثغراته وكيفية اقتحامه، وبالفعـل دخـل الحصـن، 

لحصـن جيـداحتى عـرف مـا أراد ولكـن وتكلم مع األرطبون وتفاوض معه، وأثناء ذلك تأمـل ا

األرطبون الداهية توسم فيه أنه عمرو بن العاص، أو عىل أدىن تقدير هو سـاعده الـذى يشـري 

عليه، فأمر جنديامن الجيش أن يكمن لعمرو أثنـاء خروجـه، ويقتلـه غيلـة، فلـام هـم عمـرو 

 أحسـنت أحسـن الخـروج كـام ":ألرطبـون"بالخروج قال له أحد عرب الشام وقد عـرف غـدر 

  .الدخول
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عرف عمرو ما يريده من كيفية اقتحام الحصن، ووضع الخطة الالزمة لذلك، ونهض ومن 

معه عىل الحصن، وهاجموا الروم الذين اسـتامتوا ىف القتـال، وكـان القتـال يومهـا شـبيهابقتال 

ل عـز وجـ الـلــهالريموك من كرثة القتىل من الجانبني، وصرب املسـلمون صـربابليغا، حتـى فـتح 

بيـت املقـدس، ونـزل عمـرو بـن العـاص واملسـلمون  إىلعليهم، وانهزم األرطبـون ومـن معـه 

بعـد ذلـك  السـنة نفسـهابأجنادين، وكان هذا الفتح تقدمـة وتوطئـة لفـتح بيـت املقـدس ىف 

  .بشهرين

رفـض الصـلح  وقد ظل األرطبون عىل عداوته للمسلمني وملا فتح املسلمون بيت املقدس

مرصـ، وملـا فتحهـا املسـلمون أرص عـىل مواصـلة  إىلوجبه، وخرج متوجهـاالذى فتحت البلد مب

القتال ضـد املسـلمني، وظـل يقاتـل املسـلمني ىف كـل مـوطن، ويتـوىل بنفسـه مبـارشة القتـال 

لـذين ال يقـاتلون عـادة بأنفسـهم، ولكـن بغضـه وكرهـه ادة اوالطعان، رغم أنه كان أكـرب القـ

تى كانت خامتة السوء ىف إحدى املعارك مـع املسـلمني، لإلسالم دفعه ملواصلة قتال املسلمني، ح

عندما التقى هو وأحد فرسان املسلمني واسمه رضيس القيىس فرضب األرطبـون رضيسـافقطع 

  .يده، ولكن رضيساالقيىس رضبه فقتله

   :حساءمعركة اإل 

  م 1931بني القوات الرتكية وقوات عبد العزيز آل سعود عام 

خـربهم أن أ املأل يف الكوت واجتمع بإهل اإلحساء و  إىلان رسل الشيخ محمد بن آل عمر أ

ال بـالتخلص مـن الحكـم العـثامين وذلـك إ ال سبيل للتخلص من األوضـاع املرتديـة يف اإلحسـاء 

م فكتبــوا لــه 1902حــتالل الريــاض عــام اســتقدام عبــد العزيــز آل ســعود الــذي متكــن مــن اب

يئة السائدة وتهيء أفضل الفرص لقدومه خطاباورشحوا فيه للشيخ معاناة البالد والظروف الس

 ،والعمل عىل تصفية الوجود العثامين واملناداة بـه ملكـاعىل الـبالد ووعـدوه بالنرصـ واملـؤازرة

فسار عبد العزيز بجيوشه تجاه الكوت واستلم مفاتيح قرصـ إبـراهيم باشـا واستسـلم األتـراك 

  .عبد العزيز ىلإحساء توافد الناس للبيعة مالكهم ويف اإل أ وسلموا كل 

  :رب األخرية بني الروم والفرسالح

ـائب، إال أنهـا أرهقـت النـاس كرسى الثاينبالرغم من النجاح الضخم لحملة امللك  ، بالرض

أن ينـتقممن الساسـانيني بتحـرك تكتـييك ) 641-610) (هرقـل( واستطاع اإلمرباطـور البيزنطـي

مـن املـؤخرة عـن طريـق  فـارسهاجم بـالد و  القسطنطينيةوذلك بأن ترك العاصمة املحارصة 

  ، ويف هذه األثناء ظهرشك متبادلبني امللك لبحر األسودااإلبحار من 
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مزيفـة للجـرنال  ائلرس، وقام الوكالء البيزنطيون بترسيب شهربارازجيشه  جرنالكرسى الثاين و 

شهراباراز تظهر بأن امللك كرسى الثاين كانيخطط إلعدامه، فخاف الجرنالشـهرباراز عـىل حياتـه 

أكـرب جيوشـها  أحـد جة، وخرست بالد فارس بذلك خـدماتوبقى محايداأثناء هذه الفرتة الحر 

العظـيم قـادة  سـباهبودو  شـاهنيذلـك تـويف بشـكل مفـاجئ  إىلأفضل جرناالتها، إضافة وأحد

، وهـذا مـا رجحكفـة ناضـولاأل وبـالد  القوقـازاساين الذي كان تحت سيطرته بـالد الجيش الس

  .حالة الكآبة إىلامليزان ملصلحة البيزنطيني وأوصل امللك كرسى الثاين 

غيـاب قـادة  هرقـلوقوات تركيـة أخـرى اسـتغل اإلمرباطـور البيزنطـي  الخزرومبساعدة 

نتصارات مدمرة للساسانيني وأضعفت جوهرياالساسـانيني االجيش الساساين شاهني وربح عدة 

، نينـوىحملة امللك هرقل تتوجت يف معركـة  وقد توجهتعاماعىل حربهم للبيزنطيني، 15بعد 

، وزحـف راهزادعىل الجيش الساساين بقيادة ) تركوه نبدون مساعدة الخزر الذي(حيث انترص 

حيـث  قرص داستوجريدو  عرش سليامنغرب بالد فارس و  ما بني النهرينامللك هرقل خالل بالد 

  ).الحرب األخرية بني الروم والفرس(غتيال امللك كرسى الثاين اوصلته أخبار 

 غتيال امللك كرسى الثاين انترشت الفوىض يف الدولة الساسانية عىل مدى أربع عرشةابعد 

ـى الثـاين امتعاقبنيسنة وجاء بعد كرسى الثاين إثنا عرشملك  من ضمنهم اثنتان مـن بنـات كرس

الســلطة ، وتغــريت قــوة كبــري حــد إىل، وضــعفت اإلمرباطوريةالساســانية شــهربارازو  ســباهبود

ملـك قـوي  لظهـور، واستغرقت هذه الفوىض عدة سـنوات الجيشعىل أيدي جرناالت  املركزية

  .االنقالبات العسكريةبعد سلسلة من 

 العــرشالــذي اعــتىل  كرســى األولحفيــد امللــك  يزدجــرد الثالــثم،  632ســنة  ربيــعيف 

  الفرساألوىل لبالد  العربية الفتوحات اإلسالميةالساساين، ويف تلك السنة نفسها بدأت 

  معركة أراس

الحـرب حـدى معـارك إ هـي ) وتسمى كذلك معركـة أراس األوىل) (م1914(معركة أراس 

وهي واحدة من سلسلة املعارك التـي وقعـت يف الفـرتة املبكـرة للحـرب والتـي  العاملية األوىل

نتصـار القـوات ات بنتها وفرنسا أملانياوقد وقعت هذه املعركة بني  بالسباق نحو البحرتسمى 

 .ةالفرنسية املدافع

عـىل  لـويس مـودايهاجمت القوات الفرنسية ممثلة بالجيش الفرنيسـ العـارش بقيـادة 

  ونجحت يف جعل  ،يف األول من أكتوبر القنال اإلنجليزي ملانية املتقدمة ناحيةالقوات األ 
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وهناك كان الجيش األملاين السادس متمركزا يف  ،يف شامل فرنسا دويهبلدة  إىلاألملان يرتاجعون 

 ،والـذي قـاد هجومامضـاداعىل القـوات الفرنسـية روبرخـتالبلدة بقيادة ويل العهـد األملـاين 

  .أملانية وهي الفيلق األول والثاين والسابع فيالقومبساندة عدة 

نسـحب الفرنسـيون ناحيـة بلـدة ا ،وبسبب الهجوم األملاين املوسع عىل القوات الفرنسية

وحـافظ الفرنسـيون  ،ستطاعوا أن يدافعوا عنها حتى انسحب األملاناو  ،أراس بالقرب من دويه

فقد متكن األملـان يف  ،ن االنسحاب الفرنيس كان له مثنهإال أ  ،عىل أراس من السقوط يف أيديهم

  .بلجيكانحو مقاطعة فالندر يف والتقدم شامال  لنسالرابع من أكتوبر من السيطرة عىل مدينة 

  األربعاء األسود

  .من قبل عمليات ارهابية) تفجريات عامن..(حادث اإلعتداء عىل فنادق عامن  9/11/2005

  معركة اآلراميون 

لردع اإلرسائيليني العتدائهم املتكرر عىل الجـريان والحـد مـن أطامعهـم  .معركة اآلراميون

  .التوسعية

وجيــوش اإلرسائيليــني ملــك مملكــة آرام .) م.ق796-842( جيــوش امللــك حزائيــل بــني  

  .جرت هذه املعركة الرشسة يف تخوم األردن حتى وادي أرنون وحتى أورشليم.دمشق

تأديب اإلرسائيليـني وكرسـ شـوكتهم وردع  .اإلرسائيليني انترص حزائيل عىل :نتائج الحرب 

  .ريانأطامعهم التوسعية واعتداءاتهم عىل الج

  

  معركو أراوسيود

  .بني الومان والجيش القرطاجيبقيادة حنبعل انتهت بهزمية ساحقة للرومان. م.ق 105

  معركة أربيال

كانت سرية اإلسكندر  ،م.ق323 -336حاكم مقدوين ) م .ق323 – 356: ( سكندر األكرباإل 

ت وسـع مملكتـه الكبري إحدى أكرث السري إثارة لإلعجـاب يف التـاريخ كلـه، فخـالل عرشـ سـنوا

واإلسكندر هـو ابـن فيليـب الثـاين  .إمرباطورية تشمل األرض ما بني اليونان والهند إىلالصغرية 

  كان فيليب عدوانيا،  .املقدوين، حاكم مقدونيا الدولة الصغرية يف شامل اليونان
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ائلتـه ومع ذلك مل يشغل وقته كله بالحرب، فـاهتم بع ،تنازع مع جريانه، ثم احتل اليونان كلها

وعنـدما بلـغ اإلسـكندر العرشـين سـنة  .وأحب اإلسكندر الشاب الذي ثقفـه أرسـطو العظـيم

أصبح ملكا، فحشد جيشاضخامجهزه بأحسن األسلحة واملعدات املتوفرة، وقاده نحـو  ،م.ق336

وعندما كـان  .وأخضع سوريا واملدن الفنيقية حتى مرص بعد سلسلة من املعارك الطاحنة ،آسيا

م وأنشـأ فيهـا جامعـة كـان مـن أول .ق332مدينة جديدة دعاهـا اإلسـكندرية يف مرص أسس 

ويف السنة التالية عرب اإلسكندر بالد ما بني النهرين نحو أواسط . قليدسإأساتذتها عامل الهندسة 

والتي مل تكـن الدولـة القويـة  ،اإلمرباطورية الفارسية، التي كانت آنئذ أكرب دولة تعرفها اليونان

وهـزم اإلسـكندر الفـرس تحـت قيـادة  ،وداريـوس األول ،تنظيم كام أنشـأها قـورشاملحسنة ال

   .وأبعده عن الحكم وأعلن نفسه ملكا ،داريوس الثالث هزمية منكرة، يف معركة أربيال

مل يكد األسكندر الكبري يبلغ عرشين سنة حتى أعتىل عرشـمكدونية وكـان ذلـك ىف سـنة  

م .ق 334وظل يدربه عىل القتال ويقويه وبحلول سنة فجهز جيشامن أبطال بالده . م. ق 336

كانت ساللة الفـرس األخمينيـني تسـيطر عـىل . قاد جيشه ىف حملة عىل الفرس إلحتالل الرشق

فسـقطت كـل مقاطعاتهـا الواحدةبعـد  .م، ولكنها ضعفت وأنهكـت.ق 560املنطقة منذ سنة 

سـطني، مرصـ، بـالد الرافـدين وإيـران آسية الصغرى، فينيقية، فل :سكندر األكرباالخرى ىف يد اإل 

   .وجزءا كبريا من الهند

  الهجوم اآلشوري عىل بابل 

لتحطـيم قـوة بابـل العسـكرية واالسـتيالء عـىل مدينـة بابـل  .الهجوم اآلشوري عىل بابل

( بني القوات اآلشورية بقيادة سنحاريب بن رسجـون األكـدي .ووضعها تحت سيطرة اآلشوريني

  .ك اآلشوريني وبني القوات البابليةأحد أبرز وأقوى امللو 

  .م قام سنحاريب بقيادة جيش كبري احتل فيه بابل وقتل وسبى أهلها.ق689يف عام 

  .و عند عودته لينوى احتل صيدا وعسقالن .هدم سنحاريب مدينة بابل :نتائج الحرب

  :معركة االرك

بقيــادة  م بــني قــوات املوحــدين 1195يوليــو  18معركــة األرك هــي معركــة وقعــت يف 

كانت املعركـة ذات . لفونسو الثامناالسلطان أبو يوسف يعقوب املنصور وقوات ملك قشتالة 

وقــد اضــطر . دور كبــري يف توطيــد حكــم املوحــدين يف األنــدلس وتوســيع رقعــة بالدهــم فيهــا

  ألفونسو 
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يعتربهـا املؤرخـون مضـاهية . بعدها لطلب الهدنة من السلطان املوحدي أيب يوسـف املنصـور

  .عركة الزالقة إن مل تزد يف وقع الهزمية عىل مسيحيي أيبرييامل

وقعت املعركة قرب قلعة األرك، والتي كانت نقطة الحدود بني قشتالة واألندلس يف ذلك 

الوقت ولذا ينسب املسلمون املعركة لهذه القلعة كام ينسـب املسـيحيون اسـم املعركـة أيضـا 

  . لعظيم مصابهم فيها )ارثة األركك(ويطلقون عليها ) Alarcos(لهذه القلعة 

تجهز السلطان يعقوب املنصور لقتال ألفونسو وجمع جنده والعديد من املتوطعني مـن 

الرببر وعرب أفريقيا وانضمت إليه الجيوش األندلسية فتجمع لـه جـيش ضـخم يوصـل بعـض 

 4وافـق امل 1195ألف مقاتل وكان ذلك يف الثالث عرش مـن يونيـو عـام  600املؤرخني عدده لـ

  .هـ 591شعبان 

بدأ املسلمون يف التقدم ناحية من تبقى مـن الجـيش املسـيحي وهـم عـدة آالف تحـت 

قيادة ألفونسو، أقسموا عىل أن ال يربحوا أرض املعركـة حتـى وإن كانـت نهـايتهم فيهـا وقـاوم 

 إىلورفـض ألفونسـو التحـرك حتـى حمـل مـرغام . القشتاليني مقاومة عنيفة حتى قتل أغلبهم

  .ة األرك ومن بوابتها الخلفية توجه لطليطلة عاصمتهقلع

قام املسلمون بعد انتهاء املعركة بحصار قلعة األرك التي كان قد فر إليها لوبيز دي هارو 

قاوم املسيحيون قليال ثم اضـطروا لالستسـالم وطلبـوا الصـلح فوافـق . آالف من جنده 5ومعه 

  .املسلمني السلطان املنصور مقابل إخالء سبيل من أرس من

أعطت نتيجة املعركة مهابة للموحـدين يف األنـدلس وقـد اسـتمروا هنـاك حتـى فاجعـة 

  .العقاب التي خرس املسلمون بعدها بقية أرايض األندلس ما عدا غرناطة وما حولها

  )جرسأركول( م 1797معركة أركول
  .حدى معارك الحملة اإليطالية األوىل لنابليون بونابرت إ 

معركـة جرسـ "سك بزمام األمور وحقق نرصا حاسام عىل النمسـاويني يف عاد بونابرت وأم

من أعضاء حكومة  امللحدينارض نابليون طلب ع. الدولة البابوية، وتابع زحفه ليخضع "أركول

وجـود  إىلن هـذا األمـر سـيؤدي إ ، قـائال البابـاوخلع  رومااإلدارة، الذين طالبوه بدخول مدينة 

لتفرض سـيطرتها عـىل تلـك الناحيـة مـن شـبه  ناپويلمملكة حالة فراغ يف السلطة قد تستغلها 

، بالتوجـه عـىل 1797وعوضا عن ذلك، قام نابليون يف شهر مارس مـن سـنة . الجزيرة اإليطالية

ية نفسها، حيث فرض عىل النمساويني إبرام معاهدة سالم مع األرايض النمساو إىلرأس جيشه 

  التسليم وتوقيع معاهدة يوبن التي اعرتفت فيها النمسا  إىلفرنسا، فاضطروا 
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اليرسى ولومبارديا يف شاميل  نهر الراينباالستيالء عىل البالد املنخفضة النمساوية وضفة 

 إىل جمهورية البندقيةإيطاليا، كذلك وضع بند رسي يف االتفاقية تعهدت فيه فرنسا بضم 

سنة؛  100بعد ذلك زحف بونابرت عىل البندقية وأخضعها منهيا استقاللها الذي دام . النمسا

أفراس "وسمح للجنود الفرنسيني أن يغنموا وينهبوا ما تيسـر لهم من النفائس، مثل متاثيل 

  "القديس مرقس

 170مـدفعا، و 540جنـديا، وغـنم  150,000لحملة اإليطالية أرس الجيش الفرنيس خالل ا

  . راية

  .أصبح لنابليون تأثري كبري عىل السياسة الفرنسية خالل فرتة الحملة اإليطالية األوىل

  :معركة األرمادا 

  م 1588بني إسبانيا وإنجلرتا عام 

والبحرياعرف قرر فليب الثاين ملك إسبانيا مبباركـة مـن البابـا  غـزو إنجلـرتا فجهـز أسـط

م وفشـلت الحملـة بسـبب كـربحجم السـفن اإلسـبانية وبـطء 1588باألرمـادا ملهاجمتهـا عـام 

فأحاطـت السـفن اإلنجليزيـة الصـغرية والرسـيعة بالسـفن  ،وكان رجالها غري مـدربني .حركتها

تراجع قوة  إىلدى أ تدمري األسطول األسباين وهزميته و  إىلوهبت عاصفة بحرية أدت  ،اإلسبانية

  .نفصال عن إسبانياطالبة باال بانيا وتشجيع أهايل املناطق املنخفضة عىل املإس

  م571الثورة األرمنية

  .بني الفرس والرومان

  .ثورة قام بها املسيحيون األرمن ضد الحكم الفاريس الذين إستعانوا بالرومان

-565( م، مات امللك البيزنطي جوستينيان األول وخلفه امللك جستني الثاين 565ويف سنة 

الـذي صــممعىل إيقــاف اإلعانــات املاليــة للــزعامء العــرب إلعــاقتهم عــن مهاجمــة األرض 578

البيزنطية يف سوريا، يف السنوات السابقة كان الساسانيون يحكمون أرمينيا بعائلة سورين وبنوا 

معبد نار يف مدينة ديفني قرب مدينـة يريفـان حديثـة عاصـمة أرمينيـا، ولكـن مبـوت العضـو 

م،  571مذبحة الحاكم الفاريس وحارسـه يف سـنة  إىللعائلة ماميكونيان، قامت ثورة أدت املؤثر 

ـى األول  اإلمرباطور جوستني الثاين إستغل الثورة األرمينية إليقاف دفعاته السـنوية للملـك كرس

األرايض الساسـانية،  إىلاألرمن، األرمـن رحبـوا بـه كحلفـاء، وأرسـل جيشـه  وقام بالتحالف مع

م، عـىل كـل حـال، حصـل خـالف بـني الجـرناالت  572يشـه مدينـة نيبـيس يف سـنة فحارص ج

  ترك الحصار عىل نيبيس، ولكنهم  إىلالبيزنطيني الذي أدى ليس فقط 
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بعد ذلك حورصوا يف مدينة دارا التي احتلها الفرس ثم بعد ذلك قام الفرس بتدمري سوريا، مام 

أما الثورة األرمنية فقـد انتهـت بعفـو عـام مـن  اضطر اإلمرباطور جوستني الثاين لطلب السالم،

  .اإلمرباطورية الساسانية إىلامللك كرسى األول الذي أعادأرمينيا 

  )بني الرومان والفرس) (302-293 معركة أرمينيا

يف عهــد امللــك بهــرام الثــاين اتبــع سياســةأبيه الدينيــة، وقــد كانحاكامضــعيفاوفقدعدة  

وأثنـاء حكمـه خرسـ ) 283-282(مرباطور الروماين كـاريوس محافظات غربية واستوىل عليها اإل 

أغلب أرمينيا بعد نصـف قـرن مـن الحكـم الفـاريس لهـا، واسـتوىل عليهـا اإلمرباطـور الرومـاين 

  .م وتويف يف نفس السنة 293امللك الساساين بهرام الثالث حكمفي سنة   )305-284( دياقلوس

وبدأحرباأخرى مع الرومان، وبعد نجـاح ) 302-293(وحكم بعده امللك الساساين نريسيه 

م، امللك نريسيه هزمبشـكل 296مبكر ضد اإلمرباطور جالرييوس قرب كالينيكوم عىل الفرات يف 

 .م297حاسم يف كمني بينام كانوهو مع حرميه يف أرمينيا يف 

يف املعاهدة التي جاءت نتيجة هـذه الحـرب، تركالساسـانيون كـل األرايض غـرب دجلـة 

 .مرباطورية الساسانية أال تتدخلفي شؤون أرمينيا وجورجياووافقت اإل 

م، ومـامتن الحـزن  301مللك الساساين نـرييس يف سـنة استقاال  بعد هذه الهزمية الساحقة،

  .بعدسنة

  معركة أرواد 

يـن الجيـوش اآلشـورية بقيـادة امللـك اآلشـوري .التوسع اآلشوري يف العـامل .معركة أرواد 

كان الغزو اآلشـوري مـن الدقـة يف التخطـيط .(م .ق11القرن ( فنيقيني تغالنفالس األول وبني ال

والحنكة يف خطة الهجوم بحيث أن تغالنفالس استطاع مبعركـة مل تتعـد أيـام قليلـة مـن إنهـاء 

ثـارت  .امتدت سيطرته عـىل املـدن األخـرى .احتل امللك اآلشوري جزيرة أرواد.املعركة لصالحه

  .وا شوكتهمإال أن اآلشوريني كرس ) م .ق678صيدا ( الفاتحني و املدن الفنيقية بقوة وعناد ضد 

  مذابح أسام 

وذلـك أثنـاء االنتخابـات  ،اجتاحـت املقاطعـة موجـة مـن العنـف الطـائفي.مذابح آسام

  .واملسلمني يف منطقة آسام املسيحيةبني الطائفة : .الخاصة بربملان الوالية
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ديـة موجـة مـن العنـف الطـائفي وذلـك اجتاحت آسام املقاطعة الهن) م 1983( يف عام 

  .حدوث مذابح إىلمام أدى  ،أثناء االنتخابات الخاصة بربملان الوالية

سفكت دماء مليون بنغايل الجئ يقطنـون  .حدثت مذابح راح ضحيتها ثالثة آالف شخص

قدرت الخسائر النهائيـة  .املنطقة بعدما ذبح مئات القرويني إىلأرسلت قوات الجيش  .يف آسام

 .األرواح بحوايل ثالثة آالف إنسان يف

  غزو اإلسبان لألزتك 

  .ستعامر إمرباطورية األزتك من قبل اإلسبانغزو اإلسبان لألزتك ال 

  .بني قبائل إمرباطوررية األزتك وبني اإلسبان

أصـبحت إمرباطوريـة األزتـك مسـتعمرة  .انترصـ اإلسـبان يف هـذه املعركـة 1535يف عام 

بني قرص املدينـة فـوق قرصـ  .سيكو عىل أنقاض مدينة بنو جتيتالنأنشأت مدينة مك .إسبانية

  .و شيدت الكاتدرائية عىل أنقاض معبد الهويتز بوتشييل والتاللوك .مونيتزوما

  إسلينغ - معركة آسپرين

  )1807،أحدى حروب االئتالف الخامس لنابليون بونابرت

فجأة بفض تحالفهـا  النمسات عندما كان نابليون منهمكا يف إخضاع الثورة اإلسبانية، قام

، وهبت لالنقضاض عىل بونـابرت بتحـريض مـن 1809، وذلك يف شهر أبريل من عام فرنسامع 

 نهـر الـدانوبويقود الجيش الفرنيس املرابط عىل  إسبانياأن يرتك  إىل، فاضطر نابليون بريطانيا

انترص الفرنسيون يف بـادئ األمـر عـىل النمسـاويني يف بعـض املعـارك . حدود األملانية بنفسهوال

معركـة "يف  ڤيينـاالصغرية، لكنهم عادوا وواجهوا صعوبة يف عبور الدانوب، فهزموا بـالقرب مـن 

لكـن النمسـاويني فشـلوا يف االسـتفادة مـن . مـن نفـس العـام مايو 22بتاريخ " إسلينغ-آسپرين

الوضع وما لحق بالجيش الفرنيس، األمر الذي أعطى نابليون الفرصـة ليعيـد تنظـيم الصـفوف 

، عاصمة ييناڤ مدينة إىلتوجه نابليون بعد انتصاره ". اكارامڤمعركة "ويقهر الجيش النمساوي يف 

، التي قضت بسلخ "معاهدة شونربون"يث أمىل رشوط الصلح ووقع مع النمساويني النمسا، ح

  . اإلمرباطورية النمساوية املجريةأجزاء مهمة أخرى من 

  حروب اإلسرتداد

م انتهـت بإنتصـار 722هي حروب قامت بـني مسـيحيوا أوروبـا واملسـلمني يف األنـدلس 

  .املسيحيون
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  حرب اإلستمرار

  حدى معارك الحرب العاملية الثانية إ 

ضخمة من فيالق الجنود السوفيت يف يد األملان، والذي تم مبشـاركة مـن ااسقطت أعداد

ة مـع أملانيـا، الحملـة العسـكري إىلالـذين دخلـوا  الروماينوالجيش  الهنغاريالجيش اإليطايل، 

 ةيـاألملان وشفقد كانت يف البداية قد أعلنت الحياد، رغم ذلك، وبوجـود الجيـ لفنلندابالنسبة 

بإرسال الجيش ليشرتك مع أملانيـا ضـد االتحـاد  فنلنداعىل أراضيها، أخريا جاء قرار  ةوالسوفياتي

  .يونيو 25السوفيايت، والذي تم مهاجمته يف 

ب العامليـة الثانيـة مـن الحـر  ،1944 - 1941يسمى التوتر العسكري يف فرتة ما بني عام و

من جهـة  .بريطانيا وفرنسا وأمريكيا :بني الحلفاء.(حرب الشتاء، وذلك بربطها ببحرب االستمرار

  .رىخمن جهة أ ) والنمسا ،واليابان ،اوأيطالي ،املانيا(وبني دول املحور

  عىل الجبهة املرصية  :حرب االستنزاف

واالسـتنزاف هـو . ئيلينيحرب االستنزاف أو حرب األلف يوم كام أطلق عليها بعض اإلرسا

 مرصـعىل الحرب التي اندلعت بـني  جامل عبد النارصمصطلح أطلقه الرئيس املرصي الراحل 

بدأت أحداثها عندما تقدمت املدرعات اإلرسائيلية صـوب . قناة السويسعىل ضفتي  وإرسائيل

 الصـاعقة املرصـيةقـوة مـن  ا، فتصـدت لهـ1967، يوليو 1بهدف احتاللها يوم  بور فؤادمدينة 

تصاعدت العمليات العسكرية خالل األشهر التالية خاصة . مبعركة رأس العشبنجاح فيام عرف 

، ورفـض إرسائيـل القمـة العربيـة يف الخرطـومبعد مساندة العرب لدول املواجهة أثناء مـؤمتر 

هـا عقـب تنسحاب إرسائيـل مـن األرايض العربيـة التـي احتلبإالداعي  242لقرار مجلس األمن 

  .حرب يونيوانتصارها الخاطف عىل العرب خالل 

 سـالح الجـو اإلرسائـييلاستمرت الحرب لنحو ثالث سنوات، وخاللهـا اسـتهدفت غـارات 

انتهـت  1970، أغسـطس 7ويف . املدنيني املرصيني أمـال يف إخضـاع القيـادة السياسـية املرصـية

  . لوقف إطالق النار مبادرة روجرزقبول  وامللك حسني عبد النارصاملواجهات بقرار الرئيس 

بدأت مرص رصاعها املسلح ضد إرسائيل مبرحلـة أطلـق عليهـا مرحلـة الصـمود، انتقلـت 

مرحلـة جديـدة  إىلثم تطور القتال  مرحلة الدفاع النشط، إىلبعدها القوات املسلحة املرصية 

 1967واستغرقت هذه املرحلة املدة من يونيو . ذروتها إىلأطلق عليها االستنزاف لتصل الحرب 

 .1968أغسطس  إىل
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أما مرحلة الدفاع النشط أو املواجهة فقد كـان الغـرض منهـا تنشـيط الجبهـة واالشـتباك 

فربايـر  إىل 1968بالنريان مع القوات اإلرسائيلية واسـتغرقت هـذه املرحلـة املـدة مـن سـبتمرب 

1969.  

مرحلة جديـدة أطلـق عليهـا االسـتنزاف أو مرحلـة التحـدي والـردع،  إىلوتصاعد القتال 

عبور بعض القوات واالغارة عىل القوات اإلرسائيلية، وكان الهدف منهـا تكبيـد  وذلك من خالل

إرسائيل أكرب قدر من الخسائر يف األفراد واملعدات القناعهـا بأنـه البـد مـن دفـع الـثمن غاليـا 

واسـتغرقت . للبقاء يف سيناء، ويف نفس الوقت تطعيم الجيش املرصي عمليا ومعنويـا للمعركـة

  . 1970أغسطس  إىل 1969ارس هذه املرحلة من م

وقد استمرت األعامل القتالية املتبادلة حتى حـدث تغـري هائـل بعـد ظهـر الثالثـني مـن 

ـاع الـدائر بـني بنـاة مواقـع الصـواريخ املرصـية وبـني ذراع إرسائيـل 1970يونيو  ، ليحسم الرص

 الطويلة، حيث احتلت بعض كتائب الصواريخ مواقعهـا مـن خـالل تنظـيم صـندوقي لعنـارص

ـي وبـدأ عقـب ذلـك . الدفاع الجوي، ابتكرته العقـول املرصـية يف قيـادة الـدفاع الجـوي املرص

تساقط الطائرات اإلرسائيلية فيام عرف بأسبوع تسـاقط الفـانتوم، ليصـاب الطـريان اإلرسائـييل 

وكان هذا اليوم مبثابـة . بأول نكسة يف تاريخه أثرت عىل أسس نظرية األمن اإلرسائييل بالكامل

 .ن لخسارة إرسائيل لجهودها يف معارك حرب االستنزافإعال 

  :عىل الجبهة األردنية 1970 – 1968حرب االستنزاف 

ـاع األردين ـ اإلرسائـييل ا معركة الكرامةفتتحت  لبطولية مرحلة مهمة جدا يف تـاريخ الرص

وهي لألسف حرب مغمورة مل ). 1970ـ  1968(متثلت يف حرب االستنزاف عىل الجبهة األردنية 

تأخذ حظها من الشهرة والتأريخ والتحليل مثلام حدث لحرب االستنزاف عىل الجبهـة املرصـية 

  .والسورية يف الفرتة نفسها

 ذه السنوات الثالث كان القتال محتدما عىل طول الجبهة األردنية ومسانده قويهخالل ه

وادي عربـة جنوبـا  إىلردن التي متتد من الحمـة شـامال جباره من القوات السوريه املسانده لأل 

واشتهر خاللها سالح املدفعية املحصنة يف الجبال كسالح ردع مضاعف وقدمت املدن والبلدات 

يضـا لسـوريا ومرصـ أ وكـان . بصـرب ورجولـة يمةالفرتة املجيدة تضـحيات جسـاألردنية يف تلك 

ردن بـالجنود مساند حيث كانت سوريا الداعم االول من كـل النـواحي امـا مرصـ فـدعمت األ 

رساب أ  10و ةدبابـ 250 ـردن بـاأل  ساندتفوالذي وصل عددهم من رسبني من املشاة وسوريا 

  . جنب ضد العدو الصهيوين إىلسوري وقاتلو جنبا آالف جندي  4000من الدبابات واملشاة و 
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انتهت حرب االستنزاف عـىل الجبهتـني األردنيـة واملرصـية معـا بقبـول البلـدين مبـادرة 

  .روجرز للسالم

، شنت سوريا، غري مقتنعة بالنتيجة التي انتهـى 1974يف أوائل عام  :عىل الجبهة السورية

اقي أرايض الجوالن، وبعد توقف القتال عـىل الجبهـة إليها القتال يف محاولة السرتداد وتحرير ب

املرصية شنت سوريا حرب استنزاف ضد القوات اإلرسائيليـة يف الجـوالن، تركـزت عـىل منطقـة 

  يوماكبدت فيها الجيش اإلرسائييل خسائر كبرية 82جبل الشيخ، واستمرت 

  ثورة أستونيا 

  .نني لالستيالء عىل استونياقيام الفرسان بثورة ضد الداي .معركة أستونيا الشعبية

تعتـرب هـذه املعركـة مـن أسـوأ )  1345 – 1343( .بني الفرسان وبـني الـداينني وجيشـهم

املعارك والثورات يف العصور الوسطى إذ مات فيها اآلالف وجرح فيها عرشات األلوف وهدمت 

  .فيها املنازل وأحرقت املزارع

  .استوىل الفرسان عىل استونيا 1346ويف عام 

  معركة بريطانيا  ،أسد البحر

  إحدى معارك الحرب العاملية الثانية

كتفاهامت سالم، بعـدها قامـت  أملانياض الربيطانيون مقرتحات كانت قد تقدمت بها رف

، سـميت بريطانياشامل فرنسا استعدادا لرضبة ستكون موجهة نحو  إىلأملانيا بتوجيه طائراتها 

وذلـك ألهميـة الرضـبة الجويـة يف املعركـة مـع ) أسـد البحـر: أي( Seelöweهذه العمليـة بــ 

نحو سالح الجو امللـيك الربيطـاين  سالح الجو األملاين، كام سميت الهجامت الجوية من بريطانيا

كانت وجهة نظر األملـان العسـكرية هـي تـدمري سـالح الجـو الربيطـاين عـىل . عركة بريطانيامب

قصف املدن الربيطانية يف محاولـة السـتدراج الطـائرات وتـدمريها،  إىلمطاراته، والتي تحولت 

  .لكن أيا من املحاولتني مل تنجح يف تدمري الطريان املليك

التـي عانـت  لنـدنقصـف كـل املـدن الصـناعية يف بريطانيـا وخاصـة  خالل املعركة، تـم

حيث كانت تقصف كل ليلة ملدة أكرث مـن (األمرين من القصف األملاين املركز بالطائرات عليها 

ت والتـي كانـت مـدنا ذا- كـوفنرتيو  برمنجهـامتي ، كام تركز القصف الجوي عـىل مـدين)شهر

مينـاء و  بورتسـموثمثلها مثـل القاعـدة البحريـة الربيطانيـة  -بريطانياأهمية إسرتاتجية لدى 

  .كنجستون
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عدم وجود مواجهة خالل املعركة بني جيوش املشاة، لقد جلبت الحرب  إىلكل ذلك أدى 

القـوات ، بعدها استخدمت بريطانيا بعـض األطليسالجوية أنظار العامل، فامتدت املعارك حتى 

يفخـر  ترششـليف رضب بعض املناطق يف أوروبا املحتلة، األمر الذي جعل " كوماندوز" الخاصة

ـاعات اإلنسـانية أن " بنفسه ويشيد بأفراد الجيش الربيطاين قائال مل يحـدث أبـدايف مجـال الرص

  ".خضعت األكرثية لألقلية 

، وضـمتها لهـا رسـميا، بعـدها قـام 1939أبريل عـام /يف نيسان لبانياابغزو  إيطالياقامت 

 اليونان، وقام بغزو 1940عام  يونيو 11سا يف بإعالن الحرب عىل بريطانيا وفرن موسيلينينظام 

من نفس العام، بالرغم من ذلك، مل تكن القوات اإليطالية بنفس مستوى الجيش  أكتوبر 28يف 

  .م به األملان يف شامل أوروبااألملاين عىل صعيد النجاح الذي قا

  معارك اسدود 

معركـة  ،معركـة رأس العـني ،معركـة اليهـود ،مدينة سورية الكـربى" هريودوتس يسميها 

  .عزاريا، معركة تغالت بالرس الثالث ملك أشور

ألهمية هذه القريـة كونهـا حصـنامنيعاولوقوعها عـىل الطريـق  :أسباب حدوث املعركة 

  .رتباطها بالقدس مام جعلها تحت أنظار الغزاة والطامعنيوال الرئيسة للسهل الساحيل 

و بـني . نينيبني اليهود وأهـايل قريـة أسـدود الفلسـطيوقعت :الجيوش املتحاربة وقادتها 

 .و بني تغالت بالرس الثالث ملـك أشـور الفلسطينينيعزاريا ملك يهودا وبني أهايل قرية أسدود 

و بني اآلشـوريني وبـني أهـايل اسـدود  .الفلسطينينيود م وبني أهايل قرية أسد.ق 715ويف سنة 

ووصف ( بتحريض من شاباقا فرعون مرص فرض بساميتكوس فرعون مرص الحصار عىل أسدود 

املؤرخ هريودوتس هذا الحصار بأنه أطول حصار يف التاريخ استوىل الفرس عىل مرص يف أواخـر 

يف القرن الرابـع قبـل املـيالد وقعـت  سدود وكل فلسطني أ هذا القرن استولوا يف طريقهم عىل 

وعرفـت إذ  ،أسدود تحت سيطرة اإلسكندر املقدوين وبقيت يف العرص الهليني عاصمة ملنطقتها

عــىل الــرغم مــن أن أســدود عانــت النزاعــات املســتمرة بــني البطالســة . ذاك باســم أزوتــوس

دن يف العرصــ والســلوقيني خلفــاء االســكندر يف مرصــ وســورية فإنهــا شــاركت يف ازدهــار املــ

كانـا السـبب الـذي دعـا اليهـود  ،وكذلك اتساع املنطقة التابعة لها ،ن ضخامة املدينةإ .الهليني

دخـل الرومـان  .م. ق 63االنقضاض عىل املدينة يف عام  إىلالذين تسيطر عليهم شهوة التوسع 

  .سدود وجعلها جزءامن والية سوريةأ البالد واستوىل القائد الروماين بومبي عىل 



 
  

43 
 

الـذي كـان " تـابوت العهـد " سـدود عـىل أ استوىل الفلسطينيون يف قريـة  نتائج الحرب 

ودمـر  القـدس إىلقـاوم أهـايل اسـدود إرجـاع اليهـود مـن بابـل  ،يحفظ فيه اليهود رشائعهـم

  .شدودأ وأقاموا عىل أراضيها مدينة وميناء  1948الصهيونيون القرية عام 

  حرب آسوكا 

  ).أوريسا(ساللة موريان يف الهند ضد مملكة كالينغا  قيام آسوكا حاكم .حرب آسوكا

  .بني جيوش آشوكا وبني قوات مملكة كالينغا

  .شنآسوكا حرباضد مملكة كالينغا وأثر فيها تأثريابالغا .م.ق 241يف عام 

  .اشخص 100.000و تم قتل  .اشخص 150.000تسببت هذه الحرب يف أرس 
  معركة اسيوس

ول الـذي قـاده امللـك داريـوس الثالـث يف يش الفـرس األ واجـه اإلسـكندر جـ ،وباستمرار

عـدد جـيش داريـوس بعـدد يبلـغ حـوايل امل يكـن معروف. يف شامل رشق سـوريا)Issus(أسوس

 333معركـة اسـيوس يف عـام . يبالغ فيـهرجل ولكن يعترب املؤرخون هذا العدد بأنه  500.000

فرشامالتاركا أمه وزوجته  ،زمية نكراءقبل امليالد انتهت بنرص كبري لإلسكندر وبهزمية داريوس ه

و أوالده حيــث عــاملهم اإلســكندر معاملــة جيــدة وقريبــة ملعاملــة امللــوك حســب مــا تقولــه 

  .الروايات

  معركة األرشاف

وخمسـة وعرشـين  ،جمع ميرسة جيشا من األمازيغ بلغ حد األربعني ألفـا مـن الصـفرية

ة فاشتبك مع عامـل ابـن الحبحـاب عمـر فزحف بهم نحو طنج ،التفوا حوله ،باضيةألفا من األ 

ودخل املدينة واسـتعمل عليهـا عبـد  ،املرادي يف معركة قرب أحواز طنجة فقتله الـلـهبن عبد 

  .األعىل بن جريح الرومي موىل ابن نصري

ـة مـع أعدائـه وفيهـا ذاع صـيته بـني القبائـل  ،تعترب هذه املعركة أول صدام مسلح مليرس

عد أن انضم إليـه أمـازيغ مكناسـة وبرغواطـة بزعامـة صـالح بـن وكرثت جموعه ب ،األمازيغية

وبايعـه األمـازيغ إمامـا  ،كام انضم إليه األفارقة يف طنجة بزعامة عبد األعىل بن حديج ،طريف

  ) وفشت مقالته يف سائر القبائل االفريقية ،وخاطبوه بأمري املؤمنني( :عليهم، ويذكر ابن خلدون
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فزحـف  ،عىل تحرير كامل املغرب األقىصـ مـن األمـويني إن انتصار ميرسة شجعه للعمل

وهـذا مـا  ،إقليم السوس لقتال إسامعيل بن عبيـدهللا بـن الحبحـاب فهزمـه وقتلـه إىلبجيشه 

  )فقتله  الـلـهوعليه إسامعيل بن عبيد  ،السوس إىلسار ميرسة (  :يؤكده ابن الحكم

 ،اميل طنجـة والسـوسكانت هـذه األحـداث الجسـام مـن انتفاضـة األمـازيغ ومقتـل عـ

وفرح األمازيغ بهذه االنتصارات التي كانـت مفاجئـة للـوايل املسـتبد  ،ومبايعة ميرسة بالخالفة

 إىلفسـارع  ،عاصـمته إىلوخاف من امتداد الثـورة  ،الذي اختلطت عليه األمور)ابن الحبحاب(

طنجة  إىلري وأمره بالس ،خالد بن حبيب ىلإعهد بقيادته  ،تجهيز جيش مكون من خرية العرب

  ..إلخامد ثورة ميرسة

ـة إىلسـار  ،كان خالد بن حبيـب قائداوبطالكأبيـه ووقعـت بيـنهام  ،طنجـة ملنازلـة ميرس

  معركة عنيفة سقط فيها عرشات القتىل من الجانبني 

 ،فقرر االنسحاب نحـو تلمسـان املحصـنة ،رأى خالد شجاعة األمازيغ وبطولتهم يف القتال

  ..ن أبيهفعسكر فيها ينتظر املدد م

فنزل جيشـه  ،وسار نحو املغرب األوسط ملآزرة ابنه خالد ،وصل جيش حبيب من صقلية

وحتـى ال يتسـع  ،قصد مراقبة شؤؤن املغرب األوسـط عـن قـرببقرب نهر الشلف فلم يربحه 

 ،ورد أي زحف محتمل يأيت من الغرب يسـتهدف القـريوان ،شق الثورة عن األمويني يف املنطقة

فـأنكر األمـازيغ عليـه  ،طنجـة إىلوعـاد  ،نسحب بجيشه مـن ميـدان املعركـةأما ميرسة فقد ا

يقول ابن خلدون ساءت سريته  ،وعدم الكفاءة يف القيادة ،واتهمه رجال النحلة بالخيانة ،فعلته

  .) خالد بن حميد الزنايت(وقدموا عىل أنفسهم  ،فقتلوه ،فنقم عليه الرببر ماجاء به

  معارك أشور بانيبال 

ــالمعــارك أ  ــة اآلشــورية يف شــامل العــراق عــىل حســاب .شــور بانيب توســيع اإلمرباطوري

بني الحملة العسكرية اآلشورية وبني جيوش البلدان التي .اإلمرباطورية البابلية الجنوبية الكبرية

  .اجتاحها

م جرت معارك طاحنة بني اآلشوريني وبـني قـوات الـدول التـي اجتاحهـا .ق 640يف عام  

  .آشور 

آشور املكللـة بـالظفر والنرصـ يف كـل الـبالد حتـى وصـل شـواطىء البحـر  امتدت حملة

  األبيض املتوسط و دمر اآلشوريون املدينة البابلية الكبرية وذلك بتحويل مجرى نهر الفرات 
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و قضوا عىل مملكة إرسائيل ودفـع لهـم امللـوك  .واخضعوا كل الواليات التابعة لها .عليها

الواقعة عىل نهر دجلة " املوصل " اصمة هذه اإلمرباطورية نينوى و من ع .اإلرسائيليون الجزية

يف شامل العراق بسطت آور حكمها حتى الحدود املرصية وإال نيامنية والخلـيج العـريب ودمـر 

  ..م.ق640طيبة وقهر األخمينيني واحتل شوش 

  الحرب اآلشورية 

   .الحرب األهلية اآلشورية

العديد من الحروب  إىلفوىض واضطرابات أدت  من أسبابها مقتل تغالت فالس وحدوث 

  .عاما 166األهلية والكوارث دامت 

بـني أهـايل آشـور وبـني ( وهي فوىض واضطرابات داخلية وحروب أهليـة يف بـالد أشـور 

  .)القوات اآلشورية

وكانـت الحـروب  ،عـدم اسـتبياب األمـن إىلأدت الفـوىض واالضـطرابات  :وقائع املعركة 

  .ت بحياة الكثريين من البرشودأ األهلية طاحنة 

م .ق 911انتهت الحرب باعتالء امللـك اداديـزاري الثالـث العـرش يف سـنة  :نتائج الحرب 

مام انقذ اململكة من األخطار املغدقة بها وانتعشـت مملكـة أشـور واسـتعادة قوتهـا يف عهـد 

  امللك الجديد 

  أصحاب األخدود

ذ ا    ،ذي نـواس"وملك حمـري  نجران رىنزاع بني نصا يف تلك السنة حصل ،)م525( عام 

وقد  .هلها وحرقهم بالنار بعد أن حفر أخدودا لذلكأ نجران وقتل الكثري من  "هاجم ذو نواس 

   .هذه القصة التي عرفت بأصحاب األخدود إىلأشار القرأن الكريم 

 ،عـرب بـه مضـيق بـاب املنـدب ،أعد جيشـا ،ملك الحبشة إىلملا وصل خرب حرق النصارى 

احـتالل مكـة   قـرروا ولكـن األحبـاش بعـد ذلـك ،"نواس " بقيادة ملكهم  اليمنيوندى لة فتص

ويعود بسبب غزو األحباش ملكـة  .)م571(الذي شن حملة عىل مكة عام  ،بقيادة أبرهة االرشم

وبعـد  .أن أبرهة بنى كنيسة القليس يف  صنعاء لتحويل انظار العرب اليها بدال من الكعبـة إىل

  .اليمن إىلعادوا  ،يف احتالل مكة فشل األحباش
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 معركة أعزاز

وبـني قـوات  الصـليبيةبـني القـوات  1125يونيو  11وهي معركة وقعت يف  أعزازمعركة 

تشـري بعـض . أعزازوانتهت بهزمية قوات آق سنقر يف حصار مدينة  آق سنقربقيادة  السالجقة

  . يونيو 13املصادر أن املعركة وقعت يف 

 8د حملـة لحصـار حلـب يف ارسعان ما قـ ،1124بعد أن أطلق رساح بالدوين الثاين سنة 

د جيشـه النقـاذ اوالذي رسعان ماقـ. املوصلوقد لفت هذا نظر آق سنقر أتابك . 1124أكتوبر 

وعندما علم بالـدوين بـذلك . اشهر وكادت أن تسقط ةحلب والتي أنهكت من حصار دام ثالث

  .انسحب بدون قتال

ز محـارصة مدينـة أعـزا دمشـقأمـري  طغتكـنيقرر آق سنقر والذي تلقى مساعدات من 

 بـونس كونـت طـرابلسوتواجـد يف املدينـة جوسـلني األول و  لكونتية الرهاوالتي كانت تابعة 

األمـام لتحارصهـا  إىلنسحاب فاندفعت قوات السالجقة تظاهر بالدوين باال  .وبالدوين الثالث

وسـيطر عـىل معسـكرهم وحـرر . الدوين وبعد معركة دامية هزمت قـوات السـالجقةقوات ب

  .العديد من الصليبني الذين كانوا مأسورين

  معركة أفاميا

  جزء من الحروب الرومية السورية 

عىل كـل آسـيا الصـغرى ) م.ق 196(بدأ من العام  الذي ،عمت سيطرت الدولة السلوقية

 الروماناملواجهه مع  إىل، مام أدى تراقيامتد نفوذ الدولة حتى مبا يف ذلك املناطق الساحلية، وا

الذين دخلـوا املنطقـة اليونانيـة يف نفـس الفـرتة مبـا عـرف باسـم الحـروب الروميـة السـورية 

)Roman-Syrian War (يف القرتة ما بني)والتي انتهت بخسارة السـلوقيني يف ) م.ق 188 -192

ــيا  ــة ماغنس ــام )Magnesia(معرك ــطر ) م.ق 190(يف الع ــلوقية  تواض ــة الس ــع  إىلالدول توقي

مـع الجمهوريـة الروميـة، تراجعـت ) م.ق 188(عام  سوريايف ) يف فريجيا(معاهدة صلح أفاميا

  .مبوجبها الدولة السلوقية حتى كيليكيا

  معركة افراغة

بــني املســلمن يف األنــدلس والقشــتاليني األســبان قــرب غرناطــه انتهــت بإنتصــار كاســح 

  هـ635للمسلمني 
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  املعركة األفغانية الصفوية 

بعد وفاة عباس األول بدأت الدولة الصفوية بالضـعف، ففـي : املعركة األفغانية الصفوية

العثامنيون من جهة الغرب واألفغانيون مـن السنوات األوىل من القرن الثامن عرش تقدم الرتك 

  .بني القوات األفغانية وبني القوات الصفوية.نحو اإلمرباطورية الصفوية قجهة الرش 

بني القوات املتحاربة وكانت حربارضوسـاكان لألفغـان  1722جرت معارك طاحنة يف عام 

ية وآخـر الشـاهات أطـيح بالعائلـة الصـفو .سقطت أصفهان بيد الجيش األفغاين.دورارشسافيها

  .السلطان حسني األول

  )1(معركة أفينيون

شـارل بقيـادة  الفرنجـةرد فيهـا وط أفينيونمعركة أفينيون هي معركة حدثت يف مدينة 

  .737ات املسلمة من املدينة يف سنة القو  مارتل

لصالح  بروفنسدوق  مورونتوسبعدما استسلم  734سنة  أفينيوناحتل املسلمون مدينة 

  . ناربونملدينة  األمويالوايل  يوسف بن عبد الرحمن الفهري

والتي أبقى فيها شارل مارتـل جيـوش املسـلمني  737-736كانت املعركة جزءا من حملة 

. الـربانسبعيدة عن أرايض مملكته وقلص مـن مسـاحة ممتلكـاتهم وراء  األندلساملتمركزة يف 

قدم املسلمون هذه املـرة عـرب البحـر وأجـربوا الفرنجـة عـىل  733-732عىل عكس حملة لكن 

سـالح مشـاة الفرنجـة  إىلاستعمل يف هذه املعارك سـالح الخيالـة الثقيـل باإلضـافة . مالقاتهم

رغم أن مارتل امتلك بعض املناجيق مل يستعملها يف دخول أفينيون بل اكتفى بهجوم . املخرضم

  .لتدمري البوابات وسالمل لتسلق السور املدقاتعامل بسيط ووحيش باست

  )2(حرب األفيون 

قيام بريطانيا بفرض قيود عىل تجارة الصني الخارجية ال )  1842 – 1840( حرب األفيون 

  .حاكبرية عىل الربيطانينيسيام استرياد األفيون الذي كان يدر أربا

فتحت مرافئ  .بريطانيا بسهولة عىل الصني انتهت بإنتصار.بني جيش بريطانيا وبني الصني

عقـدت معاهـدة  .كانتون، شـانغهاي، أمـوي، فوتشـو، نينغيـو :الصني للتجارة الربيطانية ومنها

  .أصبحت هونغ كونغ  مستعمرة بريطانية .1842نانكني عام 
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  ركيا حرب األكراد ضد ت

بني األكـراد وبـني القـوات : .حرب األكراد ضد تركيا مطالبة األكراد إلقامة دولة كردية لهم

م قام األكراد األتراك بقيادة حزب العامل الكردسـتاين بهجـامت مكثفـة يف 1984يف عام .الرتكية

 إىلحيــنام دخــل الجــيش العراقــي  1990ويف عــام . جنــوب رشق تركيــا ضــد الحكومــة الرتكيــة

يت وبالرغم من عدم اشرتاك القوات الرتكية بهذه الحرب إال أنـه بعـد انتهـاء الحـرب تـم الكو

قيام مترد كردي غري ناجح مؤلف من آالف األكراد الالجئني الذين قـاموا بعبـور الحـدود لرتكيـا 

م بدأت الحكومة الرتكية يف إنهاء الرصاع املسلح بينها وبني قـوات حـزب العمـل 2000ويف عام 

اين التي بدأت هي األخرى بإعادة تنظيم حزبها من الداخل أعرب الحزب عـن توجهـه الكردست

السلمي يف حل املشاكل بينه وبني الحكومة وباستخدام الوسائل الدميقراطيـة إلصـالح الشـؤون 

  .الكردية

  حرب األلف يوم

 واالسـتنزاف هـو. نيحرب االستنزاف أو حرب األلف يوم كام أطلق عليها بعض اإلرسائيلي

 مرصـعىل الحرب التي اندلعت بـني  جامل عبد النارصمصطلح أطلقه الرئيس املرصي الراحل 

بدأت أحداثها عندما تقدمت املدرعات اإلرسائيلية صـوب . قناة السويسعىل ضفتي  وإرسائيل

 الصـاعقة املرصـيةقـوة مـن  ا، فتصـدت لهـ1967،يوليـو 1بهدف احتاللها يوم  بور فؤادمدينة 

العسكرية خالل األشهر التالية خاصة تصاعدت العمليات . مبعركة رأس العشبنجاح فيام عرف 

، ورفـض إرسائيـل القمـة العربيـة يف الخرطـومبعد مساندة العرب لدول املواجهة أثناء مـؤمتر 

إرسائيـل مـن األرايض العربيـة التـي احتلهـا عقـب الداعي النسـحاب  242لقرار مجلس األمن 

  .حرب يونيوانتصارها الخاطف عىل العرب خالل 

 سـالح الجـو اإلرسائـييلاستمرت الحرب لنحو ثالث سنوات، وخاللهـا اسـتهدفت غـارات 
مني يف ذلــك مقــاتالت املــدنيني املرصــيني أمــاليف إخضــاع القيــادة السياســية املرصــية، مســتخد

الـدفاع الجـوي كام استعان املرصيون بالخرباء السوفييت وصواريخ . األمريكية الحديثة الفانتوم
وشهدت الحرب أيضا معارك محدودة بني إرسائيل وكـل مـن . السوفياتية لتأمني العمق املرصي

انتهت املواجهات بقرار الـرئيس  1970، أغسطس 7ويف . سوريا واألردن والفدائيني الفلسطينيني
  . لوقف إطالق النار مبادرة روجرزقبول  وامللك حسني عبد النارص

ها املسلح ضد إرسائيل مبرحلـة أطلـق عليهـا مرحلـة الصـمود، انتقلـت بدأت مرص رصاع
مرحلـة جديـدة  إىلثم تطور القتال  مرحلة الدفاع النشط، إىلبعدها القوات املسلحة املرصية 
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 1967واستغرقت هذه املرحلة املدة من يونيو . ذروتها إىلأطلق عليها االستنزاف لتصل الحرب 
  .1968أغسطس  إىل

لدفاع النشط أو املواجهة فقد كـان الغـرض منهـا تنشـيط الجبهـة واالشـتباك أما مرحلة ا
فربايـر  إىل 1968بالنريان مع القوات اإلرسائيلية واسـتغرقت هـذه املرحلـة املـدة مـن سـبتمرب 

1969.  

مرحلة جديـدة أطلـق عليهـا االسـتنزاف أو مرحلـة التحـدي والـردع،  إىلوتصاعد القتال 
وات واالغارة عىل القوات اإلرسائيلية، وكان الهدف منهـا تكبيـد وذلك من خالل عبور بعض الق

إرسائيل أكرب قدر من الخسائر يف األفراد واملعدات القناعهـا بأنـه البـد مـن دفـع الـثمن غاليـا 
واسـتغرقت . للبقاء يف سيناء، ويف نفس الوقت تطعيم الجيش املرصي عمليا ومعنويـا للمعركـة

  . 1970أغسطس  إىل 1969هذه املرحلة من مارس 

وقد استمرت األعامل القتالية املتبادلة حتى حـدث تغـري هائـل بعـد ظهـر الثالثـني مـن 
ـاع الـدائر بـني بنـاة مواقـع الصـواريخ املرصـية وبـني ذراع إرسائيـل 1970يونيو  ، ليحسم الرص

الطويلة، حيث احتلت بعض كتائب الصواريخ مواقعهـا مـن خـالل تنظـيم صـندوقي لعنـارص 
ـيالدفاع الجو  وبـدأ عقـب ذلـك . ي، ابتكرته العقـول املرصـية يف قيـادة الـدفاع الجـوي املرص

تساقط الطائرات اإلرسائيلية فيام عرف بأسبوع تسـاقط الفـانتوم، ليصـاب الطـريان اإلرسائـييل 
وكان هذا اليوم مبثابـة . بأول نكسة يف تاريخه أثرت عىل أسس نظرية األمن اإلرسائييل بالكامل

ائيل لجهودها يف معارك حرب االستنزاف، التي ركزت خاللها عىل عدم إنشاء إعالن لخسارة إرس 
  .أي مواقع صواريخ يف مرسح العمليات

  معركة إليبا

عـىل . الحرب البونيقية الثانيـةخالل  سكيبيو اإلفريقيمعركة إليبا كانت أعظم إنتصارات 

، إال أنهـا أظهـرت قـدرات ملعركة كانـاييف تكتيكه  حنبعلالرغم من أنها مل تكن بنفس حرفية 

، والتـي شبه الجزيرة األيبرييـةاألبد يف  إىل نيالقرطاجيأنهت املعركة تواجد . سكيبيو العسكرية

  .إيطالياكانت قاعدة إلرسال إمدادات املال والرجال لحنبعل يف 

إنضـم . م، ركز القرطاجيون جهودهم السرتداد مستعمراتهم األيبريية.ق 206يف ربيع عام 

جنـدي، كـان  70,000 إىل 54,000عند إليبا، قدرت قواتهام بــ  صدربعل جيسكو إىل ماجو برقا

 القدر نفسهرطاجيون يتألف من عدد كبري من الحلفاء األيبرييني الذين مل يكونوا عىل جيش الق

  .من الكفاءة كالجنود الرومان
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 النوميـدينيعند وصول الرومان، شن ماجو هجوماجريئاعىل املعسـكر الرومـاين بفرسـانه 

كان هذا الهجوم متوقعا من قبل سكيبيو، الذي كـان قـد أخفـى . ماسينيساتحت قيادة حليفه 

وا جنـاحي القرطـاجيني، وألحقـوا بهـم خسـائر فرسانه بنفسه وراء تلة قريبـة، والـذين هـاجم

  .فادحة

، كان سكيبيو ينتظر بعضان األيام القليلة التالية يف مراقبة واختبار بعضهام أمىض الخصام

كان تشكيل الرومـان يتـألف دامئـا مـن الفيـالق الرومانيـة يف الوسـط وعـىل . نيدامئا القرطاجي

دربعل يعتقـدان أن هـذا سـيكون تشـكيل صـو األجنحة حلفائهم األيبرييني، مـام جعـل مـاجو 

  .وكان هذا الخطأ الفادح الذي وقع فيه القرطاجيون. الرومان يف يوم املعركة

وقـام الرومـان  بتـدمري  ،فوجئ القرطاجيون بالهجوم الروماين، وأرسعوا إللتقاط أسلحتهم

الجـوع ، فانخفضت الروح املعنويـة للقرطـاجيني ثـم بـدأ يفنيجناحي الجيش القرطاجي الضع

وكـادت أن تحـدث . والتعب يتمكنان من القرطاجيني، وبـدأوا يف االنسـحاب بصـورة منتظمـة

ع حدا للقتال، ومتكن القرطاجيون من إال أن هطول األمطار املفاجئ وض كمجزرة كانايمجزرة 

  .معسكرهم إىلالفرار 

ــاجيني ــاردة القرط ــه مبط ــكيبيو جيش ــر س ــاق . أم ــىل اللح ــاين ع ــيش الروم ــب الج تكال

جندي مع صـدربعل،  6,000بالقرطاجيني، وما أن أدركوهم حتى بدأت املجزرة، ومل يبق سوى 

استسلمت بقايا هذا . ات باملياهقمة جبل من دون أي إمداد إىلالذين فروا بعد ذلك بالصعود 

الجيش القرطاجي بعد ذلك بوقت قصري، ولكن بعد أن استطاع صدربعل جيسكو وماجو برقـا 

  .الهرب

  : معركة أليس

انتهـت بانتصـار  .حدثت هـذه املعركـة بـني الفـرس واملسـلمني بقـادة خالـد بـن الوليـد

 املسلمني 

جيـوش املسـلمني، واصـطف أمـام  منطقة أليس من إىلكانت اإلمدادات الفارسية أقرب 

جنــود التحــالف املجــويس الصــليبي، وصــادف وصــول خالــد وجيشــه أن الجيــوش الفارســية 

بأن يرتكوا ' جابان'والصليبية قد أعد طعام الغذاء وجلسوا للطعام، وعندها أمرهم القائد العام 

دادهم كان يفوق الطعام ويستعدوا للصدام مع املسلمني، ولكن الغرور والكرب داخلهم؛ ألن تع

وخالفوا أمر قائدهم األعىل، ثم خالفوه مـرة أخـرى عنـدما أمـرهم بـأن ! املائة والخمسني ألفا

ولكـنهم اغـرتوا ! يضعوا السم يف الطعام؛ فإذا ما انترص املسلمون وأكلوا من هذا الطعام مـاتوا

  .وتكربوا وظنوا أنهم ال يغلبوا
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مـن جنـود التحـالف، وقـف وأمـر بحـط عندما رأى خالد وجنوده هـذا الغـرور والكـرب 

: األثقال، ثم توجه إليهم وقد وكل من يحمي ظهره من املسلمني، ثم ندر أمـام الصـف فنـادى

بن أبجر ؟ أين عبد األسود؟ أين مالك بن قيس؟ فلم يردوا عليه إال مالكـا بـرز لـه فقتلـه اأين 

ال الـذي صـار ينتقـل مـن فنادى الجيش بالهجوم، وبدأ القت. فصد األعاجم عن طعامهم. خالد

أشد منه قوة وكذلك صرب الفرس، طمعا يف وصول القائـد بهمـن جاذويـه باإلمـدادات  إىلحال 

اللهم إن لـك ': فقال لـلـهمن املدائن، ولقي املسلمون مقاومة عنيفة منهم، وعندها نذر خالد 

' !بـدمائهم عيل إن منحتنا أكتافهم أال أستبقي مـنهم أحـدا قـدرنا عليـه حتـى أ جـري نهـرهم

وازدادت قوة املسلمني يف القتال، خاصة مسلمي بكر بن وائل؛ حيـث كـانوا أشـد النـاس عـىل 

نصارى قبيلتهم، ومل يطل األمر حتى انترص املسـلمون، فـأمر خالـد بإمسـاك األرسى، وأخـذهم 

عند نهر أليس، وسد عنه املـاء، ومكـث ملـدة يـوم وليلـة يرضـب أعنـاقهم حتـى يجـري النهـر 

لـو أنـك ': لخالـد القعقاع بـن عمـرو، وعندما مل يجر النهر بدمائهم قال لـلـهكام نذر  بدمائهم

ففعل ' فأرسل املاء عىل الدماء فيجري النهر بدمائهم! اؤهمقتلت أهل األرض جميعا مل تجر دم

  .، وقتل يومها أكرث من سبعة آالف من جنود الفرس'نهر الدم'خالد ذلك، فسمي النهر يومها بـ 

  أليس الصغرى

منطقـة  إىلوبعد أن انسحب املثنى بقواته مـن الجرسـ، فعـل شـيئا غريبـا، فقـد وصـل 

مـن شـعبان، وكانـت هـذه  24يف اليـوم الثـاين للمعركـة  الحفري، وتابعتهم بعض قوات الفرس

القوات عىل يقني بعدم وجود أي قوات إسالمية يف املنطقة، فيأخذ املثنى مجموعة من الجيش 

ويقرر الهجوم عىل الجيش الفاريس لسحب فرحة النرصـ مـنهم، مجـرد غـارة دون الـدخول يف 

عة التي انترص فيهـا املسـلمون قبـل قتال عنيف معهم، وتقدم صوب أليس، وكانت مكان املوق

وقتلفيها أعداد ضخمة من الفـرس، فتقـدم نحوهـا ووجـد حاميـة  خالد بن الوليدذلك بقيادة 

ويقتـل صغرية من الفرس تسري عىل نهر الفرات، فيرسع بفرقته ويحارص هذه الفرقة الصغرية، 

وهـو الـذي فـرمن ألـيس هربـا، وفرمرةمكـرا مـن موقعـة ) جابـان(من فيها، وكان من بينهم 

وقتل فيها أيضـا مردنشـاه وكـان ). أليس الصغرى(النامرق، وقتلفي هذه الحادثة التي سميت 

أيب عبيد بن مسعود يف موقعة الجرس، وعىل صغر حجم هذه املوقعة  إىلرسواللبهمن جاذويه 

ثت هزة عنيفة يف الجيش الفاريس، فلم يكن الفرس يتوقعون عىل اإلطـالق أنـه مـا إال أنها أحد

زالت لدى املسلمني قوة متكنهم من الدخول يف أي قتال أو معارك بعـد الجرسـ، كـام أحـدثت 

  .هذه املوقعة الصغرية رفعا ملعنويات الجيش اإلسالمي
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  ثورة األمازيغ

وخمسة وعرشين ألفا من  ،عني ألفا من الصفريةجمع ميرسة جيشا من األمازيغ بلغ حد األرب
 الـلـهفزحف بهم نحو طنجة فاشتبك مع عامل ابن الحبحاب عمر بن عبد  ،التفوا حوله ،االباضية

ودخل املدينة واستعمل عليها عبد األعىل بن جريح  ،املرادي يف معركة قرب أحواز طنجة فقتله
  .الرومي موىل ابن نصري

ـة مـع أعدائـه تعترب هذه املعركة أول وفيهـا ذاع صـيته بـني القبائـل  ،صدام مسلح مليرس
وكرثت جموعه بعد أن انضم إليـه أمـازيغ مكناسـة وبرغواطـة بزعامـة صـالح بـن  ،األمازيغية

وبايعـه األمـازيغ إمامـا  ،كام انضم إليه األفارقة يف طنجة بزعامة عبد األعىل بن حديج ،طريف
وفشــت مقالتــه يف ســائر القبائــل  ،مري املــؤمننيوخــاطبوه بــأ ( :علــيهم، ويــذكر ابــن خلــدون

  .)االفريقية

فزحـف  ،إن انتصار ميرسة شجعه للعمل عىل تحرير كامل املغرب األقىصـ مـن األمـويني
وهـذا مـا  ،بن الحبحاب فهزمـه وقتلـه الـلـهإقليم السوس لقتال إسامعيل بن عبيد إىلبجيشه 

  )فقتله  الـلـهسامعيل بن عبيد وعليه إ  ،السوس إىلسار ميرسة (  :يؤكده ابن الحكم

 ،كانت هـذه األحـداث الجسـام مـن انتفاضـة األمـازيغ ومقتـل عـاميل طنجـة والسـوس
وفرح األمازيغ بهذه االنتصارات التي كانـت مفاجئـة للـوايل املسـتبد  ،ومبايعة ميرسة بالخالفة

 إىلفسـارع  ،عاصـمته إىلوخاف من امتداد الثـورة  ،الذي اختلطت عليه األمور)ابن الحبحاب(
طنجة  إىلوأمره بالسري  ،خالد بن حبيب ىلإعهد بقيادته  ،تجهيز جيش مكون من خرية العرب

  ..إلخامد ثورة ميرسة

ـة إىلسـار  ،كان خالد بن حبيـب قائداوبطالكأبيـه ووقعـت بيـنهام  ،طنجـة ملنازلـة ميرس
   . معركة عنيفة سقط فيها عرشات القتىل من الجانبني

 ،فقرر االنسحاب نحـو تلمسـان املحصـنة ،ازيغ وبطولتهم يف القتالرأى خالد شجاعة األم
  ..فعسكر فيها ينتظر املدد من أبيه

فنزل جيشه  ،وسار نحو املغرب األوسط ملآزرة ابنه خالد ،وصل جيش حبيب من صقلية
وحتى ال يتسع  ،قصد مراقبة شؤؤن املغرب األوسط عن قرببقرب نهر الشلف فلم يربحه 

 ،ورد أي زحف محتمل يأيت من الغرب يستهدف القريوان ،ألمويني يف املنطقةشق الثورة عن ا
فأنكر األمازيغ عليه  ،طنجة إىلوعاد  ،أما ميرسة فقد انسحب بجيشه من ميدان املعركة

  يقول ابن خلدون  ،وعدم الكفاءة يف القيادة ،واتهمه رجال النحلة بالخيانة ،فعلته
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وقدموا عىل أنفسهم خالد بن حميد  ،فقتلوه ،اء بهساءت سريته فنقم عليه الرببر ماج
  ).الزنايت 

  معركة امبابه

بني املامليك يف مرص والقـوات الفرنسـية بقيـادة .م1798:أثناء الحملة الفرنسية عىل مرص

 .نابليون بونابرت

ت بعد موقع شربا خيت وقادها نابليون بونابرت ضد إبراهيم بك ومراد بك وانترصـ ءجا

كـان  املامليـكبونابرت عيل املامليك لفرق القوه العسكريه بـني الطـرفني ففريـق فيها نابليون 

سلحه الحديثه وكـان مـن نتائجهـا ما نابليون فاستخدم املدافع والربود واأل أ يستعمل الفروسيه 

  .الشام إىلومنها  ةالرشقي إىلبراهيم بك إ الصعيد و  إىلانتصار نابليون طبعاوفرار مراد بك 

  )الحملة الصليبية األوىل ( حملة األمراء

حملة الصليبية االوىل من التكونت  ،م1147-1096 \ ـه542-490) حملة األمراء(وتسمى 

 ،ثم تدفقدت قوتها عـرب اسـيا الصـغرى،القسطنطينيةيف  التقت الجيوشو  تلف انحاء اوروباخم

 429ا سنة فاحتلت الره ،نحو بالد الشام تثم تقدم،حيث الحقت الهزمية بالسالجقة املسلمني

ـق.ه حتلـت انطاكيـة وانشـأت فيهـا األمـارات اثـم  ،وأنشأت فيهـا أول إمـارة صـليبية يف املرش

حتلت مدينة القدس وارتكبت فيها مذبحة وحشية ضد اهجري  493ويف سنة  ،الصليبية الثانية

مـارة اإل سسـت فيهـا أ ثـم احتلـت طـرابلس و  ،وتكونت فيهـا مملكـة بيـت املقـدس ،املسلمني

ضعف املقاومـة اإلسـالمية وعـدم تنظيمهـا  إىلهذه الحملة  يف نجاحالويرجع .لثالثةالصليبية ا

  .وضعف الخالفة الفاطمية

  م الرضمةأ معركة 

بني قوات اإلخوان بقيادة عبـد  1929سبتمرب  11معركة أم الرضمة هي معركة حدثت يف 

نـد أبـار أم العزيز بن فيصل الدويش وقوات عبد العزيز بن مساعد بن جلوي حـاكم حائـل ع

  .الرضمة

غزو لإلخوان بقيـادة ابنـه األكـرب  1929أغسطس  15أرسل فيصل بن سلطان الدويش يف 

 إىلوعنـزة بهـدف جعلهـم ينضـمون  لشـمراملناطق الشاملية التابعـة  إىلعبد العزيز الدويش 

  .ستنفار من يتبعم من شمر وغريهماتخاذ موقف املتفرج و اخوان بدالمن األ 
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مقاتل مختارين من رجال مطري والعجامن يرأسهم عبد العزيـز بـن  700تألف الغزو من 

رشعوا بغزوا قبائل شمر والعـامرات  حائلالحزول يف شامل  إىلفيصل الدويش وبعد أن وصلوا 

  .حائل إىل الزكاةالف من آ  10قافلة سعودية تنقل ما مقدارة  إىلضافة باإل 

بعد قيامهم بالغزو أقفلوا راجعني باألسالب عـن طريـق املـرور بأبـار أم رضـمة وبعـدها 

 قطـع محـاوال هرجالـ عبد العزيز بن مساعد بن جلـوي فجمع. الوفراء إىلثم الوصول  الجهراء

طريق الرجعة عليهم وعلم عبـد العزيـز الـدويش بـذلك عـن طريـق كشـافته وعقـد مجلسـا 

سـتيالء عـىل نقسم أعوانه قسمني األول يرى رضورة مهاجمة قوات ابـن مسـاعد واال اللتشاور ف

  .أيام 4بار خصوصا أن الجامل التي سلبوها مل ترد املاء منذ اآل 

بار أم الرضمة ويف النهاية رحـل آ بتعاد عن عة واال بينام رأى القسم الثاين تغري طريق الرج

عدة مئـات مـن الجـامل  إىلرجال باألضافة  150كل من فيصل بن شبالن وابن عشوان ومعهم 

  .رجل مع عبد العزيز الدويش 500املأسورة وبقي 

ن سـري أ شن اإلخوان هجوما لالستيالء عىل األبار وكانت بداية الهجوم ناجحة لالخوان إال 

مقاتل ووصول عبد العزيز بن مساعد  300خوان الهزمية بعد أن فقد اإل  إىلينقلب  أكة بداملعر 

غروب الشمس وقتل عزيـز الـدويش ونـدا بـن نهـري مـن  إىلستمرت املعركة اضافية و إ بقوات 

  .شمرشيوخ 

  :الثورة اإلمريكية

مريكـا أ  إىلمنذ وصول املهاجرين اإلنجليز بشكل أسايس واملهاجرين األوربيني بشكل عام 

وقد تضافرت عدة عوامل يف دفع حركة الهجرة وتنميتها، مثل الضـيق .بدأ تأسيس املستعمرات

كـام شـجع القضـاة والقـامئون عـىل شـؤون . االقتصادي واالستبداد السيايس واالضطهاد الديني

  . أمريكا، بدال من قضاء مدة العقوبة يف السجن إىلبني عىل الهجرة السجن املذن

  :أسباب التذمر من املستعمرات األمريكية

السياسـة االقتصـادية  إىلعىل أن أهم أسباب التذمر يف املستعمرات األمريكية كان يرجع 

، نقل كافـة 1651الذي صدر سنة ) التجارة( املالحةالتي اتبعتها إنجلرتا هناك، فقد حتم قانون 

كـام . إنجلرتا عىل سفن ميلكها إنجليز، ويتـوىل تشـغيلها إنجليـز إىلالصادرات من املستعمرات 

قـارة ال إىلحتمت الترشيعات التي تلت ذلك القـانون أن يعـاد شـحن صـادرات املسـتعمرات 

املستعمرات بطريقة تعطـي  إىلونظمت استرياد السلع األوربية . األوربية يف املوانئ اإلنجليزية

أفضلية للمصنوعات اإلنجليزية، وفرضت عىل املستعمرات إمداد البلد األم بـاملواد الخـام، وأن 

  كام خرجت إنجلرتا من حرب السنني السبع مع . ال تنافسها يف الصناعة
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اين من أزمة مالية حـادة، نتيجـة للنفقـات الباهظـة التـي تكبـدتها فيهـا، فرنسا وهي تع

  .فرض رضائب جديدة عىل سكان املستعمرات إىلفلجأت 

هام السبب املبارش للثورة ) القوانني التجارية، والرضائب الجديدة(وكان هذان اإلجراءان 

ـائب إال ملجـالس امل سـتعمرات الترشـيعية، األمريكية، وأرص األمريكيـون عـىل عـدم دفـع الرض

فرفعت جميع الرضائب، فـيام عـدا الرضـيبة ". ال رضائب دون متثيل"والتفوا جميعاحول شعار 

بإقامـة  1773، فردت مجموعة من الشخصيات الوطنية عىل ذلك يف عام الشاياملفروضة عىل 

بأزيـاء رجال  50فتنكر أفراد هذه املجموعة وعـددهم . بوسطنيف  بحفل الشايصبح يعرف ما أ 

حاويـة مـن  342، وألقوا بنحو )سفن 3(السفن التجارية اإلنجليزية إىلالهنود الحمر، وصعدوا 

وصفت حفلة شاي بوسـطن بالهمجيـة، وأصـدر الربملـان  لندنغري أن  .الشاي يف ميناء بوسطن

غالق ميناء بوسطن أمـام حركـة املالحـة، امعاقبة بوسطن، مبا فيها  إىلاإلنجليزي قوانني تهدف 

 الإ منـع االجتامعـات  ،)جيـدج(عسكري عـىل بوسـطن وضع حاكم  حتى يتم دفع مثن الشاي،

) القـوانني الجـائره(طلق سكان املستعمرات االمريكيه اسـم أ بأذن من الحاكم العسكري و قد 

  .عىل هذه القوانني

وقـرر تعبئـة  ،يف مواجهـة مـع متمـردي املسـتعمرات 1775ودخل الجنود اإلنجليز عـام 

ظهور مناخ الحرب يف املستعمرات، وأقبل الناس  إىلموارد اإلمرباطورية لرضب الثورة، مام أدى 

قائـداللقوات  جورج واشنطنعني  1775ويف عام . عىل رشاء األسلحة والتدريب عىل استخدامها

مريكية، وباسـتمرار املوقـف اإلنجليـزي املتصـلب، بـدأ الـرأي العـام األمـرييك يتقبـل فكـرة األ 

بـإقرار إعـالن االسـتقالل، وكانـت  الكـونجرسقام  1776يوليو  4االستقالل عن الوطن األم، ويف 

جانبهم بشكل علني، حتى أثبـت  إىلفرنسا تدعم األمريكيني بشكل رسي، وترددت يف الوقوف 

انتهت الحرب رسمياحيث اعرتفت إنجلـرتا  1783ويف عام . األمريكيون أنفسهم يف ساحة القتال

  . املتحدة، وتنازلت عن كل األرايض الواقعة رشق امليسيسيبيباستقالل الواليات 

الثورة الفرنسية تعترب فرتة تحوالت سياسية واجتامعية كربى يف التاريخ السيايس والثقايف و 

عملــت . 1799وانتهــت تقريباســنة  1789دأت الثــورة ســنة ابتــ. وأوروبــا بوجــه عــام لفرنســا

ــة  ــة للطبق ــازات اإلقطاعي ــة، واالمتي ــة املطلق ــاء امللكي ــىل إلغ ــية ع ــورة الفرنس ــات الث حكوم

  .الثورة الفرنسية متأثرة بالثورة األمريكية وقد قامت ،لكاثولييكا،والنفوذ الديني االرستقراطية
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  :اإلسبانية الحرب األمريكية

ملنارصة الثوار الكـوبيني وتحريـر كوبـا مـن )  1898 – 1898( الحرب األمريكية اإلسبانية 

  األسطول البحري للواليات املتحدة األمريكيـة ضـد األسـطول اإلسـباين يف مـانيال.سيطرة إسبانيا

بجزر الفليبني األسطول البحري للواليات املتحدة األمريكية ضد األسطول اإلسـباين يف سـانتياغو 

  .أسفرت هذه املعارك عن تحرير كوبا ووضعها تحت وصاية أمريكا.يف كوبا

  :عملية أم العقارب 

  .عملية فدائية للمقاومة الفلسطينية يف فلسطني املحتلة ضد العدو الصهيوين الغاشم

املؤلفة من أربعـة فـدائيني مـن الجبهـة الشـعبية لتحريـر " مجموعة أبطال الخالصةبني 

مـن صـباح يـوم  8.30يف السـاعة .فلسطني يف القيـادة العامـة وبـني العـدو الصـهيوين الغاشـم

املؤلفة من أربعة فدائيني من الجبهة الشـعبية " أبطال الخالصة" قامت مجموعة  14/6/1974

العامة بتنفيذ عملية القائد الشهيد أبو عيل إياد ضـد كيبـوتز كفـار  القيادة –لتحرير فلسطني 

ومتكنت من احتجـاز  ،فقد اقتحمت مجموعة الهجوم املؤلفة من فدائيني اثنني الكيبوتز. شامري

يف حـني رابطـت مجموعـة الحاميـة املؤلفـة مـن الفـدائيني  ،رهينة من سـكانه يف املطعـم 32

 .عدو ورضب تعزيزاتهاآلخرين يف موقع محدد ملشاغلة ال

  1814-1813حرب األمم 

  حرب االئتالف السادس

وعىل الرغم من النجاح الذي حققه نابليون عىل املانيا يف معركة دريسدن إال أن ذلك مل  

يحبط عزمية الحلفاء، فزادوا من أعداد جيوشهم، وما زالوا يزيدونها حتى هزموا نابليون هزمية 

كانـت هـذه املعركـة . بقوة عسكرية بلغ حجمها ضعف حجـم جيشـه" معركة األمم"كبرية يف 

  . قتيل 90,000 إىل، حيث وصل عدد القتىل فيها الحروب النابليونيةأكرب معارك 

جنـدي  110,000 إىلبعد أن تقلص عدد جيشـه ليصـل  فرنسا إىلانسحب نابليون عائدا 

ن، بيـنام كـان عـدد و باريس بينام تلكأ األربعـون ألفـا البـاق إىلمنهم الوصول  70,000استطاع 

  .القوات الحليفة يفوق عدد الجيش الفرنيس بثالثة أضعاف

 وبريطانيـا والنمسـا وروسـيا بروسـياوبـني الحلفـاء  نابليونو هي الحرب التي دارت بني 

  شهري  ؤمترمبثم . م و انتهت بنفي نابليون بعد انكسار جيوشه1814-1813مى العظ
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يسمونها الحرب العاملية األوىل باعتبار  السياسينيوبعض املؤخرين  ڤيينامؤمتر عاملي وهو 

  .نها كانت عاملية يف درجتها ووضعهاأ 

قوات مؤلفه مـن مئـه وسـتني الـف ) اي ليبزج(دينه ويف ترشين األول اجتمعت حول امل

ــاتال  ــودهم مق ــاء يق ــوش الحلف ــهر الجــرناالت أ من جي ــن أ ش ــوخر وبنجس ــادوت وبل ــال برن مث

ومن جهـة أخـرى اسـتدعى نـابليون جيوشـه مـن الشـامل . وشفارتسربج  ويوجني ألفريمتربجي

رمون وإسـكندر والوسط والجنوب يف أعداد مقدارها مئه وخمسه عرش الف رجـل بقيـاده مـا

مكدونالد ومورا وأجريو وفيكتور وبرتـران وكلريمـان ونيـي واملـري جوزيـف بونياتوفسـيك وقـد 

وهـي معركـة األمـم أو  Volker Schlachtسمى األملان املعركة التي جـرت اثـر هـذا التحـدي 

  . حرب األمم

  وقعة ام الهوى والطوال واالعتداء عىل التجار

م، إحدى املعـارك التـي جـرت يف حرابـة العـرب 1919حزيران  13/ رمضان 14وجرت يف 

  بعد انتهاء الحكم الرتيك ، م1919بني عشائر بني صخر والرمثا  الكربى

ر الرمثا بقيادة شيخها البطـل املجاهـد فـواز ئلقد كان النرص يف هذه املعارك حليف عشا

ناطق ما حـول الرمثـا يه من مر البدوئكل العشا باشا الربكات الزعبي بعد أن قام الرماثنه بطرد

 والوسـط وتفـريقهم وتشـتيت الجنـوب االردين إىل) الرمثـا(وطردهم مـن شـامل االردن قاطبة

  .عداد الكبريه منهمشملهم وقتل األ 

   معركة أميان

 الحلفـاء، وخاللـه شـن الحـرب العامليـة األوىلكان هجوم املائة يوم يف الفرتة األخرية من 

 1918أغسـطس  8مـن  الجبهة الغربيةيف  دول املحور املركزيسلسلة من الهجامت ضد قوات 

أجربت القوات املهاجمـة الجيـوش األملانيـة عـىل . معركة اميان، بدايةمن 1918نوفمرب  11 إىل

 إىلهجوم املائة يوم ال يشري . الهدنة، مام جعل أملانيا تطلب خط هيندينبريغاالنسحاب خلف 

ل الرسيع النتصارات الحلفاء بـدءا التسلس إىلمعركة بعينها أو اسرتاتيجية محددة، ولكنه يشري 

  .من معركة أميان

 فرنسـاو الربتغـال و  بلجيكاو  املتحدة الوالياتو  اململكة املتحدةو  فرنسا وقعت املعركة بني

الواليـات و  دوجـالس هـيج :ملكـة املتحـدة بقيـادةاملو  فرديناند فـوش و فيليـب بيتـان بقيادة

مرباطوريـة اإل قـوات  :مـا الطـرف الثـاينامللك ألبـري األوال بقيادة  بلجيكا و جون بريشنغ املتحدة

  .جورج فون دير مارفتز :بقيادة األملانية
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  معركة األناضول 

  .فتوحات األتراك السالجقة ،معركة األناضول

  .بني الجيش العثامين الرتيك وبني جيش اإلمرباطورية البيزنطية املسيحية 

تواصلت فتوحات الـرتك السـالجقة فسـيطر العثامنيـون األتـراك  1324 – 1300بني عام  

وسع األتراك أراضيهم عىل حساب اإلمرباطوريـة البيزنطيـة ."تركيا اليوم" مملكة األناضول عىل 

 .املتقهقرة

  للهجرة  12معركة األنبار 

 خالـد بـن الوليـدهي معركة وقعت بني املسـلمني بقيـادة ) ذات العيون(معركة األنبار 

  .ت بانتصار املسلمنيوانته والفرس

بينهـا وبـني  بغـدادمن واليـة  العراقمدينة شهرية يف . » فريوز سابور القدمية «أنبار هي 

غربيها عىل الفرات قرب مخـرج نهـر عيىسـ، وبابـل يف شـامليها  إىلبغداد عرشة فراسخ، وهي 

 والشـعري الحنطـةقيل سميت باألنبار ألنه كان يجمع فيهـا أنـابري . وتبعد عنها نحو مثانني ميال

  .وأنابري جمع أنبار والتنب

فحارصها املسلمون وقد  األقرع بن حابساألنبار وعىل مقدمته  إىلته سار خالد عىل تعبئ

صـاحب (»  شـريزاد «جنـودهم تحصن أهل األنبار وخندقوا عليهم وأرسفوا من حصنهم وعىل 

، وطاف خالد بالخندق وأنشب القتال وأوىص رماتـه أن يقصـدوا عيـون جـيش العـدو )ساباط

وتصـايح ) ذات العيـون(فسميت تلك الوقعـة » ألف عني «فرموا رشقاواحداثم تابعوا فأصابوا 

ر مل فلام رأى ذلـك شـريزاد أرسـل يطلـب الصـلح عـىل أمـ. » ذهبت عيون اهل األنبار «القوم 

  .يرضه خالد، فرد رسله

يف  االبـلالضعاف  إىلأضيق مكان يف الخندق وعمد  إىلومل يكتف خالد مبا صنع بل عمد 

ـهم عليـ ه جثـث االبـل جيشه فنحرها وأفعم الخندق بجثثها واقتحم املسلمون الخندق وجرس

  .الحصن إىلوصاروا مع أعدائهم داخل الخندق فالتجأ املرشكون 

أعقل أعجمـي يومئـذ وأسـوده وأقنعـه يف النـاس »  شريزاد «) الفرس(وكان رئيس القوم 

فراسل خالدايف الصلح عىل ماأراد فقبـل خالـد منـه عـىل أنـه يخليـه ويلحقـه . العرب والعجم

. م من املتاع واألموال يشء، ووىف له خالد مبا صالح عليـهمبأمنه يف جريدة من الخيل ليس معه

  .ثم صالح خالد من حول األنبار وأهل كلواذي»  بهمن جازويه « إىلوخرج شريزاد 
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 -شامل غرب الحـرية  –يف مكان يدعى  األنبار  ،هـ 12 -رجب  4: وقعت هذه املعركة يف

  العراق 

الحصينة فبدأ أوالباجتياز نهـر الفـرات بدأ خالد يزحف بجيشه الصغري عىل هذه املدينة 

أي  يجـرؤعىل الرغم من فيضان مائه يف هذا الوقـت وكـان الرعـب مسـتولياعىل الفـرس فلـم 

منهام عىل الخروج للقاء جيش املسلمني عىل الرغم مـن خـربتهم بـالنهر عـن املسـلمني ولكـن 

لة من الرعب الشديد سمعة خالد وفتوحاتها الرسيعة والقوية يف العراق جعلت الجميع يف حا

وبعد أن عرب املسلمون كانت أول بوادر املقاومة هي قيام مجموعة مـن أهـل املدينـة برشـق 

املسلمني بالسهام من عىل أسوار املدينة وكان هذا الرمي وباالعليهم إذ كشف خالد من خالله 

اة يف جيشـه ـ أن هؤالء املحاربني سذج ال يعرفون شيئاعن علم الحرب والرمي فأمر كتيبة الرمـ

عيون  إىلوكانوا من أمهر رماة العرب ـ برمي املحاربني رشقاواحداكثيفاعىل أن يوجهوا سهامهم 

ب مـن الطـري ارس سـهام دفعـة واحـدة وكأنهـا لكثافتهـا أ هؤالء املحاربني وبالفعـل انطلقـت ال

ذات ’فقـأت هـذه السـهام قرابـة األلـف عـني فسـميت هـذه املعركـة ففأصابت هدفها بدقة 

الفوىض فسـأل  وصاحوا وماجوا وعمتهم‘ ذهبت عيون أهل األنبار’فصاح أهل املدينة ‘ عيونال

حدث فلام علم أرسع لعقد صلح مع خالد ولكنه اشرتط رشوطاتختلف مع القائد الفاريس عام 

   .رشوط اإلسالم يف الحرب فلم يوافق خالد

خنـدق عميـق ويحـيط كان الخندق املايئ ميثل مشكلة حقيقية أمام جـيش املسـلمني فال

عنـه ـ  الـلــهباملدينة من كل الجوانب ولكن ذلك مل يكـن ليمنـع األسـد الضـاري خالدــ ريض 

صاحب العقلية العسكرية الفذة حيث قام بالدوران حول سور املدينة لدراسـة هـذا الخنـدق 

جيداحتى وقف عند نقطة معينة يف الخندق وتفتق ذهنه عن فكرة عبقرية حيث وقف عـىل 

نقطة يف الخندق وأمر بذبح كل الجامل الهزيلة واملريضـة وإلقائهـا عنـد هـذه النقطـة أضيق 

فردم تلك النقطة وصنع جرسامن الجامل استطاع الجيش املسلم أن يعرب عليه بسهولة وأصـبح 

شـريازاذ  تحامها وعنـدما رأى القائـد الفـاريسالجيش املسلم محيطابأسوار املدينـة اسـتعداداإلق

الصلح مع خالد برشوط اإلسالم املعروفة عىل أن يخرج هو ساملامباله وعيالـه ذلك سارع وعقد 

ويبلغ مأمنه فوىف له خالد ذلك وبلغه مأمنه ودخل خالد وجيشـه املدينـة وأمـن النـاس عـىل 

   .معايشهم

القائد العام الفاريس للعراق بهمنجاذويه المه بهمـن بشـدة  إىلعندما عاد القائد شريازاذ 

خالد والتنازل عن هـذه املدينـة الحصـينة رغـم ضـخامة قواتـه وكـان شـريازاذ عىل الصلح مع 

  قد قضوا عىل أنفسهم بالهزمية عندما –يقصد أهل األنبار  –إن هؤالء القوم  عاقالفقال له
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ففهـم  رأوا جيش املسلمني وإذا قىض قوم ألنفسهم بالهزمية كاد هذا القضاء أن يلـزمهم 

  .بهمن كالمه واقتنع به

  ضة الربوتستانت الهولنديني انتفا

بـني الـدوق آلبـا وبـني .سـحق املعارضـة الربوتسـتانتية .انتفاضة الربوتستانت الهولنـديني

كان آلبا قاسـيافاإلعدامات العامـة تبعتهـا املـذابح )  1584 – 1580( يف عام .الشعب الهولندي

  .التي حدثت يف املدن، وأخرياأخضع آلبا املقاطعات الجنوبية لسيطرته

أخضـع آلبـا  .ام آلبا بسلسلة من اإلعدامات العامة تبعتها املذابح التي حدثت يف املـدنق

يف عـام  .أعلنت سبع مقاطعات شاملية اسـتقاللها 1581يف عام  .املقاطعات الجنوبية لسيطرته

 .أطلق الكاثوليك النار عىل القائد الهولندي الربوتستانتي وليم أوف ورانج فـأردوه قتـيال 1584

أرسـل ملـك إسـبانيا الكـاثولييك فيليـب الثـاين الـدوق آلبـا لـيحكم هولنـدا مـع  1567م يف عا

 .أي معارضة بروتستانتية بسحقتعليامت 

  :م1987:األنتفاضة الفلسطينية األوىل أطفال الحجارة

هم قـام مـنح الفلسطينيسـن حـق تقريـر مصـري  الـرافضئيـل املتشـدد و انظراملوقف ارس 

عرفت باسم االنتفاضـه  1993 -م1987االغوار  إىلعامه امتدت  الفلسطينيون بحركه جامهرييه

قلقـت هـذه أ وقـد   ةوقطـاع غـز  الغربيـه الضـفة يف مناطق طفال الحجارهأ انتفاضه  أووىل األ 

مـر املجتمع االرسائييل واستخدم ارسائيل مختلف انـواع االسـلحه لقمعهـا األ  ةاملبارك ةاالنتفاض

رسائيل إرضوخ   إىلليه ويرفضها فادى ذلك يرسائعامل األ الذي جعل املجتمع الدويل يستنكر األ 

متر ؤ املفاوضات مع الفلسطينني من خالل مشـاركتها يف مـ ةوالجلوس عىل مائد ةالدولي لألرادة

  .لسالملمدريد 

  2000عام ) انتفاضه االقىص (االنتفاضه الفلسطينيه الثانيه 

 ةردكـ ةت هـذه االنتفاضـءم وجا2000-9-28قىص املباركه بتاريخكانت بدايه انتفاضه األ 

ة رسائيل فـيام بعـد بزيـار إفعل شعبيه عىل قيام ارئيل شارون الزعيم اليميني املتطرف ورئيس 

حد باحـات املسـجد االقىصـ املبـارك وشـملت هـذه أ الحرم القديس الرشيف  ةلساح ةتفازياس

شـهداء مـن واسـفرت عـن سـقوط العديـد مـن ال ،االنتفاضة كافة قطاع غزة والضفة الغربيـة

ستخدمت إرسائيل ترسانتها العسكرية وطائراتها املتطورة يف قصـف إ وقد  .الجانب الفلسطيني

   .ملواقع السلطة الفلسطينية هاملدنيني وتدمري البنى التحتي
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  انتفاضة الكريبويل 

  .ثورة ضد رؤساء مستعمراتهم من اإلسبان والربتغال .انتفاضة الكريبويل

سكان أمريكا  .قيادة التأثر سيمون بوليفار وقاد الحركة من إسبانياسكان أمريكا الالتينية ب

  .الالتينية بقيادة التأثر جاس دي سان مارتن

  .م قام الثائران بثورة ضد رؤساء املستعمرين اإلسبان والربتغال1819يف عام 

حقق سيمون بوليفار االستقالل لكولومبيا بعد أن طرد املستعمرين اإلسبان منهـا يف عـام 

1819. 

    االيرلندية  –جليزية ـالحرب اإلن

أقر الربملان مرشوع قانون يتعهد بتنفيـذ الحكـم الـذايت يف ايرلنـدا هـدد  :م1912يف عام 

حكومـة الرومـان الكاثوليكيـة  إىلالربوتستانتيون بالحرب األهليـة ألن الحكـم الـذايت سـيؤدي 

  .زية والجيش الجمهوري االيرلنديبني القوات اإلنجلي.األكرثية عىل الربوتستانتيني األقلية

أكرث قادة الجيش الجمهوري االيرلندي نفوذاوكـان "  1922 – 1890" كان ميخائيل كولنز 

وافق عـىل بقـاء ايرلنـدا  .وضعت الهدنة نهاية للحرب 1921يف متوز عام .يعرف باملرافق األكرب

  .سة حديثاضمن اإلمرباطورية الربيطانية يف الدولة االيرلندية الحرة املتأس

  )1812-1807(جليزية الروسية ـالحرب اإلن

 من الحروب النابليونية جزء

  ) 1812-1807(جليزية الروسية ـالحرب االن

الحـروب ، خـالل 12-1807هـي حـرب وقعـت مـا بـني ) وروسـيا اململكـة املتحـدةبني (

  .النابوليونية

اضطرت روسيا إلغالق التجارة البحرية مع بريطانيـا العظمـى، وذلـك كجـزء مـن جهـود 

، وتعزيز العالقـات االقتصـادية بـني بلـدان مختلفـة يف الحصار القاريإقامة  إىلنابليون الرامية 

أوروبا تحت السيطرة الفرنسية، والهدف النهايئ هو إغالق واحدة مـن أهـم أسـواق بريطانيـا 

  .ها عىل الخضوعالخارجية لخنقها اقتصاديا وحمل

أعلـن  ،هذا يعني أن عىل االمرباطوريـة الروسـية اعـالن الحـرب عـىل بريطانيـا العظمـى

سـبتمرب / الكسندر الحرب عىل اململكة املتحدة بعد الهجوم الربيطاين عـىل الـدمنارك يف ايلـول 
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، عائـدامن دميـرتي سـنيافنياعتقل أسطول رويس تحت قيـادة األمـريال  1807يف أكتوبر . 1807

، الربتغـال، واحتجـز يف لشـبونة، من قبـل القـوات الربيطانيـة يف البحر األبيض املتوسطمنطقة 

  .1809، انكلرتا، وحتى بورتسموث

عـىل  انترصـوا الحرب الفنلنديـةباخرة الحرب الربيطانية ايدت األسطول السويدي خالل 

ومع ذلك، فإن نجـاح روسـيا يف . 1809وأغسطس  1808يوليو / يف متوز  خليج فنلنداالروس يف 

وفرنسـا  1809الجيش عىل أرض السويد أجرب عىل التوقيع عىل معاهدات سـالم مـع روسـيا يف 

  .ضد بريطانيا الحصار القاري إىلواالنضامم  1810عام 

نهـاء التحـالف مـع إ  إىلي مساعدة لروسيا أثناء الحرب مام دفع روسيا أ ومل تقدم فرنسا 

سـيا والسـويد عـىل اتفاقـات ورو  بريطانيـا وقعـت 1812ففي أبريل ) نابليون بونابرت(فرنسا 

 18هـا يـوم معاهدة السـالم النهائيـة تـم توقيعو بعد غزو نابليون يف روسيا، .نابليونرسية ضد 

جـرت بـني القـوات الربيطانيـة السـويدية  يف نفس اليوم واملكان الـذي أوريربويف  1812يوليو 

  . نهايته إىل )1812-1810(الحرب 

  جليزية املرصية الثانيةـالحرب اإلن

  ).قصف اإلسكندرية (معركة القصاصني معركة كفر الدوار أو 

والقوات ، أحمد عرايببني قوات  1882الثانية دارت رحاها عام  املرصية اإلنجليزيةالحرب 

  .يرلنديةواإل الربيطانية

وتنصـيب حـاكم  محمـد عـيل باشـابإزاحة  بريطانيارغبت  1807حملة اإلسكندرية أثناء 

صوري تديره بريطانيا ويكون مواليا لها يف جميع مصالحها، بدأت بريطانيا الغزو بجيش قوامه 

، ألكسـاندر مـاكينزي فرايـزرتحـت قيـادة الجـرنال  1807مـارس  17جندي يف املوافـق  5,000

ت املحتلـة رت القـواطولكن بعد مواجهتها لصعوبات وعوائق كثـرية اضـ اإلسكندريةوحارصت 

  . سبتمرب 25للمغادرة يف 

ن تثور عىل االحتالل األجنبي خصوصا بعدما اجهـدت الـديون أ قررت قوات أحمد عرايب 

  . الخديوي توفيقاالقتصاد املرصي وزعزعت حكم 

اصـة وضـعوا يف نصـب عيـنهم هـدف تـأمني األوربيون بصورة عامة واإلنجليز بصـورة خ

واالستيالء عىل قناة السويس ومن ثم التحكم يف مرص،  سياستهم التوسعيةاستثامراتهم وضامن 

قـام  عبـد الحميـد الثـاينإال أن السـلطان  1882يف صيف عام  إسطنبولأقيم مؤمتر أورويب يف و 

  مبقاطعته، ورفض إرسال جيوش ملساندة الحملة عىل مرص، وحينام مل يتم التوصل 
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بسـحب  الفرنسـيةاتفاق نهايئ قررت بريطانيا الدخول يف الحرب وحيدة، وبارشت القـوات  إىل

  . سكندريةاإل قطعها البحرية من 

  :إنزاالت نورماندي

هي العمليات األوىل التي قامت  :) Normandy Landingsباإلنجليزية(إنزاالت نورماندي 

تعـد أيضـا  ، الشهرية أيضـا بعمليـة نيبتـون، والتـيغزو نورماندييف  قوات الحلفاء الغربيةبها 

يونيـو  6بـدأت اإلنـزاالت يـوم الثالثـاء . الحرب العامليـة الثانيـة، أثناء عملية أوفرلوردجزءامن 

 160,000يف يـوم واحـد عـىل اإلطـالق، وذلـك بهبـوط  نـزالإ ، وتعد العملية أكرب عملية 1944

مالح بحري وتجاري من الحلفـاء عـىل مـنت أكـرث  195,700ومبشاركة . 1944يونيو  6مقاتل يف 

  .سفينة 5,000من 

ومقسـام  السـاحيلكم عىل رشيـط نورمانـدي  80،4 \ميال 50ت اإلنزال بطول متت عمليا

  .وسورد، جونو، جولد، أوماها، يوتاه: عىل خمسة قطاعات

  :الحرب أنغوال 

تقـوم  .موي بني الحركات املنادية باستقالل أنغوال عن الربتغـالنشأ رصاع د 1975يف عام 

أما الحركات األخرى فقد  ."يونيتا " حكومة جنوب إفريقيا بإمداد وتقديم الدعم املادي لحركة 

  .توحدت إلقامة دولة جمهورية مستقلة تحت اسم جمهورية أنغوال الشعبية

  .وبني القوات األنغولية) حركة يونيتا ( غال ستقالل أنغوال عن الربتابني الحركات املنادية ب

ـاع وأرسـلت  ،جرت معارك رضوس أغلبها حرب عصابات وقد تدخلت كوبـا يف هـذا الرص

أي بعـد الحـرب  1975نالت أنغوال اسـتقاللها عـام .وذلك لدعم الشيوعيني ،أنغوال إىلجنودها 

 .وأصبحت تسمى جمهورية أنغوال الشعبية

  :معركة أنقرة 

  .ة حصلت بني القائد الترتي تيمورلنك وبني السلطان العثامين بايزيد األولمعركة رهيب

معن السلب و النهب فيها وسـار حتـى نـزل أ ن دمرها و أ رحل تيمورلنك عن بغداد بعد 

بايزيد األول أن يخرج السلطان أحمد بن أويس وقـرا  إىلقراباغ بعد أن جعلها خرابا، ثم كتب 

فرد أبو يزيد جوابـه بلفـظ خشـن . ده وأنزل به ما نزل بغريهيوسف من ماملك الروم وإال قص

  نه يعرف ان إ  :ليه رساله مهينة و قالإرسل أوقص لحية مندوب تيمور و  الغاية إىل
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ثـار أ مل يفعـل تكـون زوجاتـه مطلقـات؛مام  فـإنمهاجمه بالدة  إىلهذا القول يدفع تيمورلنك 

جيوشـه مـن املسـلمني الـرتك .زيـد األولفحشـد باي. نحـوه إىلفسـار تيمـور  .تيمورلنك بشـدة

فلـام تكامـل . سيا الوسطىآ وطوائف الترت يف مدينة بورصة عاصمة ) مرتزقة(والنصارى الرصب 

بايزيد األول يقـول  التتار الذين مع إىلفأرسل تيمور جواسيسه قبل وصوله . جيشه سار لحربه

فانخـدعوا .لكم الروم عوضهمويكون  نحن جنس واحد، وهؤالء تركامن ندفعهم من بيننا،: لهم

ن يكون لتيمـور أ ن والءهم البد أ دركو أ نهم أ ذ البد إ . له وواعدوه أنهم عند اللقاء يكونون معه

  .كام انهم عرفوا كيف يكافئ تيمورلنك قادته

وسار بايزيد األول بعساكره عىل أنه يلقى تيمور خارج سـيواس تاركـا معسـكره الحصـني 

كـان ال  ن بايزيـد األولأل .دولتـه يمورلنـك عـن عبـور أرايضترده ن يـأ يريد  ،بالقرب من أنقره

نـه أ كـام . يطيق ان يرتك تيمورلنك يسري يف ارايض دولته و يرتكه يعن السلب و النهب يف مدنه

فسـلك تيمورلنـك  .ذا هو اطال الغياب عنهـاإ قاليم املسيحية يف البلقان كان يخىش من ثورة األ 

ومىشــ يف أرض غــري  ،واختــار الطريــق األطــول زيــد األولطريقــاغري الطريــق الــذي ســلكه باي

مسلوكة، ودخل بالد ابن عثامن، ونزل مبعسكر بايزيد األول بالقرب من أنقرة و رضب الحصـار 

فلم يشعر بايزيد األول إال وقد نهبت بالده، فقامت قيامته وكر راجعـا، وقـد بلـغ منـه . حولها

نهـاك مـام مـن العطـش و اإل  اولهم،و هلكـو ومن عسكره التعب مبلغاأوهن قواهم، وكلت خي

  ".ل ان تبدأبلقد خرسو املعركة ق" جعل موقف الجيش الرتيك باعثاعىل اليأس 

يوليـو  20التقى الجيشان يف شامل رشقي مدينة انقرة يف سـهل شـيبو و يف صـبيحة يـوم 

يش و كـان بجـ.الغسق إىلدقت طبول الجيشني معلنة بداية القتال و استمرت محتدمة  1402

  .غريقيةمامية و استعمل الفريقان النريان اإل فيالمن الهند بالصفوف األ  30 إىلتيمورلنك حو 

درك بايزيـد األول أ العرص وعند الغروب  إىلستمر القتال بينهم من ضحى يوم األربعاء او 

رس عىل نحو ميـل مـن صابة قاتلة فوقع يف األ إ صيب أ  هن فرسأ ال إ راد الهروب أ عبث املقاومة ف

ــ ــة مدين ــع ومثامنائ ــنة أرب ــة س ــين ذي الحج ــابع عرش ــاء س ــوم األربع ــرة، يف ي ذي \27(ة أنق

  .يف شهر متوز حيث كان الوقت. عسكره بالعطش أغلببعد أن قتل ) هـ804\الحجة

تيمورلنك قوة لتعقب سليامن الذي فر بجزء من كنـوز ابيـه و لكـن عنـدما وصـل  رسلأ

غادرها لذا اكتفى تيمورلنك باحراق و نهـب مدين بورصة كان سليامن قد  إىلجيش تيمورلنك 

تلك املدينة التجارية الكربى و انترشت قوات تيمورلنك يف مناطق االناضول متعن فيها السـلب 

  .و النهب
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  مذبحة اإلنكشارية 

هـي مذبحـة جـرت بعـد ) خرييةواقعه  :بالرتكية(مذبحة اإلنكشارية أو الواقعة الخريية 
شارية لنيـة السـلطان بعد أن تنبه اإلنك. 1826عام  يونيو 15-14يف  بإسطنبول اإلنكشاريةثورة 

، إسـطنبوليف مدينـة  1826يونيـو  15-14، ثـاروا يف نظامي حـديث جيشإنشاء  محمود الثاين
) وحدات الفرسان(أجربت السباهية ولكن يف تلك املرة وقف معظم الجيش واألهايل ضدهم، و 

طلقـة عـىل  15ثكنـاتهم، ثـم أطلقـت املدفعيـة  إىلاملوالية للسلطان اإلنكشارية عىل الرتاجـع 
وبعـد سـنتني قـام السـلطان . تم إعـدام أو عـزل النـاجني. ثكناتهم، موقعة بهم خسائر فادحة

أصبحت الحادثـة تسـمى بالواقعـة الخرييـة، . مبصادرة آخر ممتلكات اإلنكشارية محمود الثاين
وبذلك تخلص السلطان من االنكشارية الـذين كـانوا سـببايف قـوة الدولـة العثامنيـة يف بدايـة 

  .اب انهيارهاعهدها، وأيضاكانت من أسب

  :معركة أنوال

  معركة بني القوات اإلسبانية وقوات الخطايب يف الريف املغريب

جبـل  إىلألف جندي استطاع أن يصل بهـم  24سباين بقيادة سلفسرت بلغ قوام الجيش األ 
شـوال  25(وعران قرب أجدير مسقط رأس األمـري، وعنـدها قـام الخطـايب بهجـوم معـاكس يف 

استطاع خالله أن يخرج األسبان من أنوال، وأن يطاردهم حتـى مل ) م1921يوليو  1= هـ 1339
سبان يف وقت اإل  هجومه يف أنوال أن يهاجم الريفيني يبق لهم سوى مدينة مليلة، وكانت خطة

، كام وزع عدداكبريامن رجاله بعضا واحد يف جميع املواقع؛ بحيث يصعب عليهم إغاثة بعضهم
خطـة املقـاومني املسـلمني كانـت  أن إال. ياد الجنود الفـارينيف أماكن ميكنهم من خاللها اصط

غـري ألمـري املجاهـد خطـة حـرب العصـابات واستخدم ا. األقوى رغم بساطة أسلحتهم الخفيفة
  .فخ محاط بتضاريس وعرة فوجد اإلسبان أنفسهم محارصين إىلالنظامية واستدرج اإلسبان 

. ي انتحـر هروبـا مـن الهزميـةذ الـوقتل وأرس معظم الجيش األسباين مبـا فـيهم سلفسـرت
 ظـيموهـو نرصـ ع. أسـريا 570ألـف قتيـل و 15أنهم خرسوا يف تلـك املعركـة بسبان واعرتف اإل 

واستوىل املجاهدون .. باملقاييس العسكرية املحايدة يصعب تحقيقه من طرف الجيوش الكربى
  سبان، موقعا من املواقع التي احتلها اإل  130عىل 

  معركة األهرام

  ،1798سنة  يوليو 21 
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، حكام مرصـ القـدامى، الـذين هبـوا لقتـال املامليكتغلب الجيش الفرنيس بسهولة عىل 

وقد ساعد انتصار بونابرت األول عىل املامليك يف فـتح املجـال . الفرنسيني مبجرد وصولهم للبالد

 أمامه عىل التخطيط ملعركته التالية معهم، التي وقعت بعد أسبوع من املعركـة األوىل بـالقرب

. معركـة األهـرام، وعرفـت باسـم أهـرام الجيـزةكيلومرتات من  6، عىل بعد القاهرةمن مدينة 

لرغم مـن أنهـم فـاقوا جيشـه حقق بونابرت انتصارا باهرا عىل املامليك يف هذه املعركة، عىل ا

 نيفارس، بيـنام بلـغ عـدد الخيالـة الفرنسـي 60,000 إىلعددا، فقد وصل عدد الخيالة املامليك 

 جيـوشأسـاليبه الحربيـة البـاهرة، فجعـل ال إىل، لكن القائد الفرنيس لجـأ مـرة أخـرى 20,000

ون يطلقـون النـار الفرنسية تتخذ تشكيالت مربعة يف وسطها كل العتاد الالزم، فكـان الفرنسـي

عىل املامليك من جميع الجهات دون توقف، ومل يستطع هؤالء قتال الفرنسيني بطريقة فعالـة 

 300أسـفرت املعركـة عـن مقتـل . لقدم أساليب قتالهم مقارنة باألسـاليب األوروبيـة الحديثـة

  . مرصي 6,000جندي فرنيس وحوايل 

ــةرأت  ــة العثامني ــداءعليها، ووقفــت  الدول ــابرت مرصــ اعت ــة يف احــتالل بون اإلمرباطوري

جانـب الدولــة العثامنيــة، وعرضـوا عــىل البــاب العــايل  إىل اإلمرباطوريــة الروســيةو  الربيطانيـة

   .املساعدة العسكرية، برا وبحرا إلخراج الفرنسيني من مرص

  الحرب األهلية اإلسبانية 

ثـورة ) 293( .وطنية قامت ضد حكومة إسبانيا الجمهورية بسبب حدوث ثورة عسكرية

وقـد سـاندت النازيـة األملانيـة و الفاشـية اإليطاليـة (شهرا 32العسكرية قادها فرانكو ودامت 

وحارب االتحاد السـوفيتي واللـواء العـاملي ) الجرنال فرانكو وأنصاره القوميني ضد هذه الثورة 

 إىلنتصـار فرانكـو و هزميـة الجمهـوريني وطـردهم أسـفرت الحـرب با.جانب الجمهـوريني إىل

أقـام فرنكـو  .1939مدريـد آذار  إىلسقوط برشـلونة ودخلـت جيـوش فرنكـو الظـافرة  .فرنسا

رلوس و مـات بعد وفاة فرانكو عاد النظام املليك مع خـوان كـا .1975 – 1939نظاماديكتاتوريا

  .صشخ 600000ما يقارب 

  الحرب األهلية يف الكونغو 

  .لقوات الراوندية واألوغندية بهجامت ضد زعيم الكونغو لورينت كابيالقيام ا

  .بني قوات زعيم الكونغو وبني القوات الراوندية

م كـان هنـاك هجـوم ورد بـني األطـراف املتحاربـة وكانـت مـن الرشاسـة  1964يف عـام  

لحـرب ت املدنيني وصـل عـدد القـتىل جـراء ابلن هذه الحرب األهلية قد طاإ والبشاعة بحيث 
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والتـي أعـدتها لجنـة  2000يونيو  8مليون مدين وذلك طبقاللتقارير الواردة يف  1.7 إىلاألهلية 

اإلنقاذ الدولية التابعة لهيئة األمم املتحدة والتي قادها فريق تابع للجنة املسـتقلة لالجئـني يف 

ته يف الوقـت مدينة نيويورك يف الواليات املتحدة األمريكية فقـد قـام هـذا الفريـق باسـتطالعا

 .)م 1998( الذي كان القتال يف الكونغو هو األقوى ذلك حينام بدأت الحـرب األهليـة يف عـام 

حيـنام شـنت القـوات الراونديـة ) م 1990( وبدأت آثار هذه الحـرب األهليـة تظهـر يف مـايو 

 وأوغندا هجامت ضد زعيم الكونغو لورينت كابيال وبازدياد فرتة الحـرب قامـت اللجنـة ذاتهـا

مـن القـتىل % 47وتقول اإلحصائيات أن  ،مليون شخص 2.3بتقدير ضحايا الحرب وتبعاتها ب 

 .هم من النساء واألطفال والذين معظمهم تحت سن الخامسة

  :الحرب األهلية األمريكية 

نزاع داخـيل نشـب يف الواليـات املتحـدة بـني .)1865 – 1861( الحرب األهلية األمريكية 

انفصال الواليات الجنوبية بعد تنصـيب إبراهـام لنكـولن رئيسـاللبالد الشامل والجنوب بسبب 

يف انـدالع الحـرب األهليـة األمريكيـة  العوامـلورفضها إلغاء الرق الذي كـان مـن أهـم  1860

بقيـادة يل ) الواليـات الجنوبيـة ( بني الكونفدرالية سام الذي حصل بني الشامل والجنوب االنق

  .الذي يتزعمه الرئيس أبراهام لنكولن بقيادة غرانت)  الواليات الشاملية(واالتحاد 

م فتحت القوات الجنوبية نريانها عىل حصن سومرت يف ميناء تشارلسـتون 1861يف نيسان 

  .وهذه كانت إشارة لبدء الحرب األهلية. الواقع يف كارولينا الجنوبية

  الحرب األهلية االيرلندية 

نية مل تلق تأييـدامن الجمهـوريني مثـل ادمونـد إن مباحثات االتفاق مع الحكومة الربيطا

فثـار الجمهوريـون ضـد حكومـة  .الذي فـاوض اإلنجليـز يف لنـدن"  1975 – 1882" دي فالريا 

بـني القـوات  .مطـالبني باسـتقالل كامـل لكـل ايرلنـدا مـن السـيطرة الربيطانيـة .الدولة الحـرة

ـاعاغتيل ميخ 1922يف عام .الربيطانية وبني الشعب االيرلندي وقـد  .ائيـل كـولنز يف بدايـة الرص

قتل الكثري من الناس يف هذه الحرب األهلية الطاحنة بحيث فاق عددهم عـدد قـتىل الحـرب 

  .انترصت الدولة الحرة يف هذه الحرب األهلية 1923يف أيار عام .ضد بريطانيا
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  :الحرب األهلية البيزنطية 

الطاعون يف البالد ومل يكافح من قبل انترش مرض  1347يف عام  .الحرب األهلية البيزنطية

الدولة رغم مطالبة األهايل وكانت النتيجة قمع األهليني بأمر من اإلمرباطـور البيزنطـي يوحنـا 

كـان ضعيفاخاضـعالنفوذ السـلطان العـثامين مـراد األول  1391 – 1341باليولوغس ( الخامس 

  ).عد أن خلعه ابنهالحكم ب إىلالذي احتل أدرنه وجعلها عاصمة له والذي أعاده 

  :حرب أهلية بني األهايل وقوات الدولة 

جرت معركة دامية بني األهليني وبني قوات الدولة البيزنطية أسفرت عن سقوط العديـد  

  .من القتىل والجرحى من كال الطرفني

ووقعت حـرب أهليـة  .موت الكثريين إىلانترش الوباء يف اإلمرباطورية البيزنطية مام أدى 

سـلطان ) 1389 – 1319(  :مراد األول .سقوط مئات القتىل والجرحى من كال الطرفني إىلأدت 

وأخضـع اإلمرباطـور البيزنطـي  1365اتخذ أدرنة عاصمة له و ، خلف أباه أورخان 1359عثامين 

مدينـة تركيـة عـىل نهـر  فهـي:امـا أدرنـة. يوحنا الخامس، قتل بعد انتصاره يف معركة كوسوفو

آثـار بيزنطيـة وإسـالمية فيهـا .1453 -1362عاصمة العثامنيني  ،ليونانيةماريتسا قرب الحدود ا

  .أهمها جامع السليامنية

  الحرب األهلية للمستعمرات الربتغالية 

أعلنت املستعمرات الربتغاليـة اسـتقاللها ودخلـت أنغـوال يف حـرب أهليـة  1975يف عام 

لية تشتمل عىل زميبابوي وغينيـا وكانت املستعمرات الربتغا. اشرتكت فيها قوات جنوب إفريقيا

  .بيساو

  .حرب العصابات للمستعمرات الربيطانية وبني الحكم الربتغايل وقواته

  .اندلعت حرب العصابات ضد الحكم الربتغايل 1975يف عام 

ــري مــام اضــطرها  ــع  إىلكلفــت هــذه الحــروب الربتغــال الكث أن متــنح االســتقالل لجمي

  .م1975مستعمراتها يف عام 

   :ألهلية الصينيةالحرب ا

من بعـد وفـاة اإلمرباطـور تشـوين هوانـغ يت انـدلعت الحـرب  .الحرب األهلية يف الصني

  .بني اإلمرباطور لويبانغ وبني القامئني عىل الحرب األهلية يف الصني .األهلية يف الصني
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  قام لوينانغ حال استالمه السلطة ووقوع هذه الحرب بقمعها بشدة. م.ق202يف عام 

م السلطة كـأول إمرباطـور يف سـاللة الهـان، واتخـذ أبـاطرة الهـان .ق202لويبانغ استلم  

مدينة تشانغان يف وسط الصني والتي تسمى حالياسان عاصمة لهم، وأصبحت السـاللة تعـرف 

م تم تأسـيس الجامعـة امللكيـة يف مدينـة ليويـانغ يف رشق .ق124يف عام  .باسم الهان الغربية

م أجريت إحصاءات يف أرجاء الصـني 2يف  .عىل تعاليم كنفوشيوس الصني وذلك لتدريب الطلبة

مليـون نسـمة األمـر الـذي يجعـل  57أن عدد سكان الصـني يبلـغ  إىلوكانت التقديرات تشري 

امتدت إمرباطورية الهان عىل أغلب األرايض الصينية كـام هـي  .الصني أكرث البلدان سكاناآنذاك

  .تنام يف عهد األباطرة الهانموريا من في إىلمعروفة اليوم وامتدت 

  :الحرب األهلية اللبنانية 

  .تدهور األحوال االقتصادية واملعيشية واألمنية يف البالد

  .بني الشعب اللبناين والقوات اللبنانية حدثت

حـدوث العديـد مـن  إىلم دخلت لبنان يف حالة عارمة مـن الفـوىض أدت 1975يف عام  

مـة تحسـني األحـوال االقتصـادية واملعيشـية واألمنيـة يف حاولـت الحكو : الحوادث واالعتقاالت

 .ليهع بالشعارات التي طرحتها عىل الشعب لفرض تهدئة الوضع إالالبالد ولكنها مل تفلح 

  :الحرب األهلية اليمنية 

محاولة فصل جنوب اليمن عن شـامله بعـد وحـدة قامـت عـام  .الحرب األهلية اليمنية

  .بني القوات اليمنية والشعب.1990

سقوط العديد من القتىل والجرحـى  إىلحدثت حرب أهلية يف اليمن أدت  1994يف عام 

استمرت الحرب األهلية ملدة شـهرين و أمثـرت بعـد انفصـال اليمنـني .كام تم اعتقال الكثريين

 .صالح الـلـهوبقيتها تحت قيادة عيل عبد 

  حصار أوساكا

 تويوتـومي كـالنضد  حكومة توكوغاواحصار أوساكا وهي سلسلة من املعارك قامت بها 

الحملـة الشـتوية والحملـة الصـيفية،  :مـرحلتني إىليقسـم الحصـار . منهيابذلك معارضة كـالن

ووضع هذا الحصـار نهايـة للمعارضـة الرئيسـية املسـلحة . 1615و 1614عامي  ما بنيواستمر 

وذلـك " هدنـة غينـا"يطلق عىل نهاية األزمة اسـم . التي كانت تعارض إقامة حكومة توكوغاوا

  .غينا فورابعد نهاية الحصار إىل" كيتشو"ألن اسم الفرتة تغري من 
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 معركة أوسرتليتز

حربيـة وتعـد أوسـرتليتز مـن أهـم املعـارك عـىل السـاحة  معركـةعركة أوسرتليتز هـي م

بقيادة  وروسيا النمسابني قوات التحالف  1805 ديسمرب 2أوسرتليتز يف  معركةوقعت . األوربية

نـابليون مـن الجانـب اآلخـر بقيـادة اإلمرباطـور والجـرنال  وفرنسـاانـب الرويس من ج القيرص

  .بونابرت

كيلومرت وكـان عـىل قـوات  110استدعى نابليون القوات املوجود بعيداعن املعركة بنحو 

قدامهم ثم االشتباك يف معركـة عنيفـة ووصـلت أ ن تتقدم هذة املسافة كلها عىل أ  هاملشاة هذ

ن نامـت عـىل الفـور أ ا ليلة املعركة ثم مالبثـت ن لهيكان والزمان املحدداملبالفعل القوات يف 

  .استعدادا للمعركة

  .الجنوبن تقوم مبهاجمة القوات الفرنسية من أ كانت خطة قوات التحالف ب

ويف اليـوم الـذي يوافـق  ،عركـة الطـرف األغـروبعد ستة أسابيع مـن هزميـة فرنسـا يف م

الذكرى األوىل لرتبع بونابرت عىل العرش، هزم الجيش الفرنيس الجيشني النمساوي والـرويس يف 

كانت نتيجة هذا االنتصار أن انتهت حرب االئتالف الثالـث، فـأمر نـابليون ". معركة أوسرتليتز"

لتخليد ذكرى هذا النرصـ، ثـم توجـه  باريسينة يف وسط مد قوس النرصعند ذلك بالبدء ببناء 

أن  إىلاضطرت النمسا . وفرض عليها رشوطا قاسية للصلح ،النمساعاصمة  يناڤمدينة مدينة  إىل

  .فرنساتتنازل عن املزيد من األرايض لصالح 

بليون نـاإن حتـى . أروع معركة خضـتها يف حيـايت نهاإ نابليون عن معركة أوسرتليتز  يقول

  .رتليتز جعله يفقد إحساسه بالواقعبلغ من النجاح حدا يف أوس

  :معركة أوكيناوا

  إحدى معارك الحرب العاملية الثانيةتعترب هذه الحركة 

، عـىل اسـرتجاع أسـرتاليادأبت الواليات املتحدة وبعض مـن دول التحـالف ومـن ضـمنها 

ثم قامت الواليات املتحدة بقيـادة . 1942يف منتصف العام  الياباناألرايض التي استولت عليها 

، جــزر ســليامن، و "غينيــا الجديــدة"بــالهجوم ومحاولــة اســرتجاع " دوجــالس مكــارثر"الجــرنال 

الواليـات بهجـوم  يابانالوتنامت الضغوط عىل . الفلبنيو  إيرلندا الجديدة، و بريطانيا الجديدةو 

مـن املـواد األوليـة الالزمـة للمجهـود  اليابـانعىل السفن التجارية اليابانيـة وحرمـان  املتحدة

  .الحريب، واشتدت حدة الضغوط باحتالل الواليات املتحدة للجزر املتاخمة لليابان
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اليابانيــة جعــل اليابــان يف مرمــى " أوكينــاوا"و" إيــوجيام"اســتيالء الحلفــاء عــىل جزيــريت 

وإعالن االتحـاد السـوفييتي الحـرب عـىل اليابـان يف . طائرات وسفن التحالف دون أدىن مشقة

يونيـو  21التـي انتهـت يف  معركـة أوكينـاوا، وتعتـرب "منشـوريا"ومن مثة مهاجمة  1945بداية 

  .العاملية الثانيةهي آخر املعارك الكبرية يف الحرب  1945

  :حملة األيام الستة

وجـدت  ،مـموروبيـة املتحالفـة يف معركـة األ مام الجيوش األ أ مهزوما  بعد عودة نابليون، 

فرنسا نفسها محارصة، فقد كانت القوات الربيطانية تقبع عىل حدودها الجنوبية، بينام كانـت 

املجـاورة، مسـتعدة لالنقضـاض  القوات الحليفة األخرى متمركزة عىل حدود الواليات األملانيـة

حاول نابليون مقاومة الحلفاء املحارصين، فانترص علـيهم يف بضـعة معـارك . عليها يف أي وقت

، إال أن تلـك االنتصـارات مل تكـن ذات أهميـة "حملة األيـام السـتة"يف حملة أطلق عليها اسم 

 شهر مارس مـن سـنة كبرية ومل تبلغ الحد الذي يقلب اآلية، فدخلت جيوش الحلفاء باريس يف

1814 .  

عرض نابليون عىل قادة جيشه الهجوم عىل العاصـمة الفرنسـية وتحريرهـا مـن القـوات 

واجهـوا  الرابـع مـن أبريـلالحليفة، لكن القادة رفضوا ذلك وفضلوا العصيان عىل الهجوم، ويف 

يف فرنسا وصـديق مقـرب  الضباط القدماء، أحد "ميشيل ناي"نابليون بهذا األمر بقيادة املشري 

. ن الجيش لن يتبع سوى قادتـهإ من بونابرت، فقال األخري أن الجيش سوف يتبعه، فأجابه ناي 

؛ إال أن الحلفـاء مل "نـابليون الثـاين"ليون بدا من أن يتنازل عن العرش لصالح ابنـه فلم يجد ناب

. 1814سـنة  أبريـل 11يقبلوا بهذا األمر، فاضطر نابليون أن يتنازل دون قيد أو رشط، وذلك يف 

سـنة  أبريـل 11بتـاريخ  فعقد الحلفـاء مـؤمترا يف قرصـ فونتينبلـو أعلنـوا فيـه تنـازل بونـابرت

  .حيث صدر مرسوم بتنحي نابليون.1814

، اتفقوا فيهـا عـىل نفـي "معاهدة فونتينبلو"أبرم الحلفاء بعد ذلك معاهدة عرفت باسم 

  .البحر املتوسطتقع يف " ألبا"جزيرة صغرية تدعى  إىلنابليون 

  معركة إيجو سوبوتامي

م بــني األســطول  .ق 405هــي معركــة بحريــة وقعــت عــام  -:معركــة إيجــو ســوبوتامي

  .نترص األسطول اإلسربطيااإلسربطي بقيادة ليساندر املفدوين  واألسطول األثيني وقد 
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  معركة إيديسا

  )272-241(امللك شابور األول مع الرومان 

ابن امللك املؤسـس أردشـري األول بالتوسـع لإلمرباطوريـة الساسـانية، واسـتطاع أن يفـتح 

باكرتيا، كوشان، وقاد امللك شابور األول عدة حمالت ضد اإلمرباطوريـة الرومانيـة بالـدخول يف 

 253ابور األول فتح وسلب أنتوتشيا يف سوريا يف سـنة العمق الثاقب لألرض الرومانية، امللك ش

  .م 256م أو 

- 238(ويف نهاية األمر استطاع امللك شابور األول هزمية األباطرةالرومانجورديـان الثالـث 

-253(، واستطاع هزمية وأرس اإلمرباطور الروماين فـالرييون )249- 244(، وفيليب العريب )244

السجن الفـاريس بعـد معركـة إيديسـا التـي أصـابت الرومـان م ووضعه يف  259يف سنة ) 260

  .بخزي كبري

حتفل بنرصه وقام بنحت الصخرة الرائعة يف نقش رستم ويظهـر فيهـا األبـاطرة الرومـان ا

جورديان الثالث وفيليب العريب وفالرييون، ويظهر النحت فالرييون يركع عىل ركبة واحدة أمام 

ر جسد امللك جورديان الثالث، ووقد وضع هـذا النحـت امللك شابور وتحت حصان امللك شابو 

  .والنقش تذكاري باللغتني الفارسية واليونانية مع نقش رستم بالقرب من بريسيبوليس

م فقدامللك شابور األول بعض األرايض التي احتلهـا فقـد اسـتوىل  263م و 260بني عامي 

رومـان، واسـتطاع ملـك تـدمر عليها امللك أودينثوس حاكم مملكـة تـدمر العربيـة الحليـف لل

  وإعادته لإلمرباطورية الرومانية اسانيوناستعادة الرشق الروماين الذي احتله الفرس الس

  عصيان ايرلندا 

  .جرت محاوالت لنرش العصيان املدين يف شامل ايرلندا 1970يف عام 

  .الرسيبني القوات اإليرلندية وبني املدنيني اإليرلنديني والجيش الجمهوري اإليرلندي 

 .املحـال التجاريـةاحرتقت الكثري من السـيارات واملحـال التجاريـة وتحطمـت واجهـات  

قتل ثالثة من رجال الجيش الجمهوري الرسي الذي يسعى  .تظاهرينعرشات الضحايا املسقط 

تم اعتقال أغلب املتظاهرين وكـان مـن بيـنهم العديـد  .واستقاللها ،فصل البالد عن إنجلرتا إىل

  .الذين تعرضوا لرصاص القوات البولندية من الجرحى

محاوالت لنرش العصيان املدين يف شامل ايرلنـدا لغـرض فصـل الـبالد عـن إنجلـرتا وجرت 

  يف رصعى لنريان املظليني الربيطانيني رجال  13سقط .واستقاللها وتطالب بالحقوق املدنية
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التظاهرة وأصابت  ألقيت الحجارة عىل الجنود من قبل املشاركني يف .منطقة لندن بريي

السري بني الحواجز والعوائق يف شوارع املدينة التي وضعها  إىلاضطر الجنود  .بعضهم بجروح

 .نو املتظاهر 

 معركة أيسوس

سـكندر املقـدوين والجـيش الفـاريس م بني الجيش املقدوين بقيادة اإل  .ق 333وقعت عام 

يج ايسوس وهو موقع اإلسكندرية نترص اإلسكندر املقدوين قرب خلابقيادة امللك داريوس وقد 

  .الحايل

قاهر امرباطورية الفرس وواحد من  ،اإلسكندر األكرب أو اإلسكندر املقدوين، حاكم مقدونيا

  .أذىك وأعظم القادة الحربيني عىل مر العصور

  معركة إيسونزو

الحـرب القـوات اإليطاليـة يف و معـارك بـني القـوات النمسـاوية  10مجموعة من حـوايل 

 1917ايو مـ 14 – 1915يونيـو  29حـدثت يف الفـرتة  Isonzoعىل نهر إيسونزو  العاملية األوىل

  .وانتهت بخسائر كبرية للطرفني

املوقـع عـام (األملـاين  –الحلـف النمسـاوي  إىل 1882قـد انضـمت يف عـام  إيطالياكانت 

صـيف  الحـرب العامليـة األوىللكن عندما اندلعت ". الحلف الثاليث"، فصار اسمه بذلك )1879

مل تحرك إيطاليا ساكنا، فلم تكن لديها القدرة عىل مواجهة الحلفاء الغربيني ولـذلك  1914عام 

  . كانت أغلبية الشعب اإليطايل، تؤيد البقاء عىل الحياد يف الحرب

 سـيدين سـونينوووزيـر خارجيتـه  أنتونيـو سـاالندرالكن هذا مل يكن رأي رئـيس الـوزراء 

  اإلمرباطوريـة النمسـاوية املجريـةوقد حاولت . الحلفاء الغربيني إىلاالنضامم  إىلاللذان مييالن 

أن تقدم عرضاإليطاليا يضمن بقاءها عىل الحياد وهو التنازل عن بعض أراضـيها التـي يقطنهـا 

متأخرا، إذ اتفق سـاالندرا، وسـونينو مـع  جاء لكن هذا العرض ،سكان إيطاليون لصالح إيطاليا

عــىل أن تحصــل إيطاليــا عــىل أراض إضــافية ال يقطنهــا  لنــدنيف  فرنســاو  بريطانيــاحكــومتي 

، نصت عىل أن تعلن إيطاليـا الحـرب 1915 أبريل 24اإليطاليون، لكن اتفاقية لندن املوقعة يف 

إمرباطوريـة مجر خالل شهر، وهـذا مـا حـدث إذ أعلنـت إيطاليـا الحـرب عـىل  –عىل النمسا 

  . مايو 23يف  مجر –النمسا 
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التي جرت عىل نهر إيسونزو هي املعارك الوحيدة بني الطـرفني، إذ جـرت  مل تكن املعارك

بينهام معارك عىل مواقع أخرى عىل الحدود بينهام، لكن معارك إيسـونزو تعتـرب يف مجموعهـا 

  . األهم واألكرب

من الطـرفني، وبلغـت قتـيال  250,000وكانت الحصيلة اإلجاملية لهذه املعـارك أكـرث مـن 

ما بني قتيل وجريح وأسري حوايل مليون شخص، كل هذه الدماء مل ينتج عنها  الخسائر اإليطالية

  . كم فقط 19سوى تقدم اإليطاليني ملسافة تقدر بـ 

 1546-1542الحرب اإليطالية 

الحـــروب هـــو رصاع حـــدث يف وقـــت متـــأخر مـــن  1546-1542الحـــرب اإليطاليـــة 

 االمرباطوريـة العثامنيـةمن  وسليامن القانوين،ملك فرنسا فرانسيس األولتحالف فيه ،اإليطالية

شـهدت . مملكـة إنجلـرتاملـك  وهـرني الثـامن شارل الخامس اإلمرباطور الروماين املقدسضد 

نخفضة، فضـال عـن غـزوات ومنطقة األرايض امل،وفرنسا،الحرب معارك واسعة النطاق يف ايطاليا

ــرتا ــبانيا وانكل ــار ،ولكن،اس ــبة لكب ــاهظ بالنس ــدمرا و ب ــان م ـاع ك ــن أن الرصـ ــرغم م عىل ال

  .كانت النتيجة غري حاسمة،املشاركني

كانت فرنسا ترتبط بعالقات وثيقة مع الدولة العثامنية يف عهد سليامن القـانوين؛ ولـذلك 

التي طلبها منه فرانسوا األول ملك فرنسـا يف مل يتأخر السلطان عن تقديم املساعدات الحربية 

" دوقية مـيالن"أثناء الحرب التي اشتعلت من جديد بينه وبني اإلمرباطور شارل الخامس حول 

  .شامل إيطاليا

بقيادة الحملة، وكانت آخر مـرة يقـود  خري الدين بربروسكلف السلطان القانوين قائده 

عـىل رأس  1543 مـايو 28املوافـق ل  هــ 950 صفر 23يف  ستانبولافغادر  ،فيها إحدى حمالته

و  لصـقليةفرنسا عىل مـدينتي مسـينة التابعـة  إىلقوة بحرية كبرية، استولت وهي يف طريقها 

اإليطـايل، وواصـلت سـريها حتـى  أوسـتيااإليطالية دون مقاومة، ثم استولت عىل ميناء  ريجيو

، ورفعـت السـفينة الفرنسـية وسـطالبحر املتدخلت ميناء طولون قاعدة البحرية الفرنسية يف 

األعالم العثامنية، وأطلقت مـدافعها تحيـة لهـا، ودخـل األسـطول الفرنيسـ املكـون مـن أربـع 

، ونجحـا يف اسـتعادة "نيس"ميناء  إىلوأربعني قطعة تحت إمرة خري الدين، وتحرك األسطوالن 

  .1543 أغسطس 22املوافق ل  هـ 950 جامدى األوىل 21امليناء الفرنيس يف 

ويف الفرتة التي تم فيها تسليم ميناء طولون للدولة العثامنية أخـيل الثغـر الفرنيسـ مـن 

ثامنيـة، رفـع عليهـا مدينـة إسـالمية ع إىلجميع سكانه بأوامر من الحكومة الفرنسية، وتحـول 
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العلم العثامين، وارتفع األذان يف جنبات املدينة، وظـل العثامنيـون مثانيـة أشـهر، شـنوا خاللهـا 

  .هجامت بحرية ناجحة بقيادة خري الدين عىل سواحل إسبانيا وإيطاليا

  :معركة إيال

  م 1780.من توسع نابليون يف روسيا ءجز 

جـيش الـرويس أثنـاء زحـف نـابليون عـىل معركة وقعت بني جيوش نابليون بونـابرت وال

وانتهت الحرب .بولندا وقاتلهم قتاالدموياوأزهقت أرواح كثرية إىلوتقدم الجيش الرويس .روسيا

  .م1780وذلك يف عام  ،برتاجع الجيش الرويس وهزميته

  "معركة إيالو

  احدى حروب االئتالف الرابع

 روسياو  النمسا، بعد هزمية 1806يف سنة  فرنساتشكل االئتالف الرابع من الدول ملحاربة 

ويف . صـقلية، و السـويد، ساكسـونيا، بريطانيا، روسيا، بروسيا: ، وضم كل منمعركة أوسرتليتزيف 

ـعة خاطفـة  ذات السنة وقع خـالف بـني نـابليون وبروسـيا، فتقـدمت الجيـوش الفرنسـية برس

 ڤيلهـامفريـدريش "، فانسـحب بـرلنيواحتلـت عاصـمتهم " معركـة يينـا"وهزمت الربوسيني يف 

. ناحية الرشق يك ينضم لحليفتـه روسـيا التـي أرسـلت جيشـا لنجدتـه إىلملك بروسيا " الثالث

" معركة إيالو"وقاتلهم قتاالدمويا يف  بولنداعرب لكن نابليون زحف عىل الجيش الرويس املتقدم 

أزهقت فيه أرواح الكثري من الجنود الفرنسية والروسية، وانتهى برتاجـع الجـيش الـرويس مـن 

  . 1807سنة  السادس من فربايرمواقعه يف 

ـقية إىلالحق نابليون الجيش الرويس املنسحب  ، وهزمـه والربوسـيني معـا يف بروسيا الرش

معاهـديت "، وبعد هذا النرص الحاسم، أبـرم نـابليون معاهـدتني عرفتـا باسـم "معركة فريدلند"

لسـلطة يف أوروبـا الواقعة يف روسيا، فاقتسم مبوجب إحـداها ا تيلزينتتيمنا مبدينة " تيلزينت

؛ أمـا الثانيـة التـي أبرمـت مـع بروسـيا، فـاقتطع مبوجـب "ألكسندر األول"مع القيرص الرويس 

الدولة التي تقع غريب نهر األلب، وجميـع األرايض التـي غنمتهـا يف  نصوصها جميع أرايض تلك

، وصنع من ذلك دويالت جديدة، نصب عىل عروشها بعض بولنداالتقسيمني الثاين والثالث من 

كـذلك أنشـأ . الذي توجه ملكا عـىل مملكـة وسـتفاليا" جريوم"ثل شقيقه أقربائه وأصدقائه، م

يف الجزء الذي سيطرت عليـه فرنسـا مـن بولنـدا، ونصـب عـىل عرشـها " دوقية وارسو"نابليون 

  "فريدريك أغسطس األول"امللك 
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  أحداث أيلول

يني م تحرك الجيش العريب األردين ملواجهة ميليشيات الفـدائيني الفلسـطين16/9/1970يف 

دولة داخل دولـة وأخـذوا يعبثـون مبقـدرات الـوطن وأرزاق املـواطنني وبهيبـة  أنشأوابعد أن 

تغيـري النظـام يف اململكـة ويتطـاولون عـىل الجـيش  إىلالدولة األردنية ومكانتها، بل ويـدعون 

م أكمل الجيش العريب األردين مهمتـه واخـرجهم مـن 1971وبحلول صيف سنة . العريب األردين

   .األردنية لتعود األردن بلدا لألمن واألمان األرايض
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  "ب " معارك حرف

   معركة باب الواد

  :1948ومن معارك الجيش العريب األردين عام 

وتـأيت أهميـة موقـع . اللطـرونسبوع من معركـة أ قل من أ بعد  معركة باب الوادحدثت 

اسـتطاع مـن خاللهـا الجـيش . القـدسالعسكرية من حيث اعتبارها مفتـاح مدينـة  باب الواد

الل األرسائيليـة وكانـت خسـائر قـوات االحـتالل تمن قـوات االحـ القدسالعريب األردين تحرير 

ما يزيـد عـن األلـف وجـرح أكـرث مـن ضـعفهم ومل اإلرسائيلية هائلة يف هذه املعركة فقد قتل 

  .جنديا 20يخرس الجيش العريب األردين سوى 

والـــذي أصـــبح . الضـــابط حـــابس املجـــايل ،وقـــاد الجـــيش األردين يف هـــذه املعركـــة

  .الحقاقائداللجيش األردين يف الضفة الغربية وحاكامعسكريا

يف  ديفيـد بنغوريـونيل قال رئـيس الـوزراء الكيـان الصـهيوين ومؤسـس الكيـان اإلرسائـي

وحدها امام الجـيش األردين  ب الوادمعركة بالقد خرسنا يف :"الكنيستامام  1949حزيران عام 

  ".ضعفي قتالنا يف الحرب كاملة

  غزو بابل 

  .األطامع يف ثروات وخريات اإلمرباطورية البابلية: أسباب حدوث املعركة

بني جيوش الغزاة الطامعني وبني جيوش إمرباطورية حدثت  :الجيوش املتحاربة وقادتها -

  .بابل

وهــو ســادس ملــوك الدولــة " م .ق1669عــام " ايب بعــد وفــاة حمــور : وقــائع املعركــة - 

 من الحثيني" أيسن والرسا " يف العراق والذي كان قد وحد مملكتي " الحلة " اآلشورية يف بابل 

الحورانيني يف سوريا والكاسيتيني من جبال زاغروس وهم من الربابـرة الهمـج قياسـاللمواطنني و 

ــــل الحضــــارة ــــابليني قب ــــزاة با .الب ــــؤالء الغ ــــع ه ــــة فشــــنوا طم ــــة البابلي إلمرباطوري

  .هجوماساحقاومباغتاعليها وألحقوا باإلمرباطورية الدمار والتخريب والقتل

تعرضت اإلمرباطورية البابلية األوىل للتخريب عىل أيدي أفواج من الغـزاة  :نتائج الحرب 

  .الطامعني
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   :معركة بابل

  م634

الشـام لنجـدة القـوات  إىللخروج عندما امتثل القائد خالد بـن الوليـد ألمـر الخليفـة بـا

العربية وهموا بالخروج مل يفت عىل القائد العريب الشجاع املثنى بن حارثة الشيباين أن يخـرج 

لوداع القوات اإلسالمية التي حلت يف بالده وعىل رأسها القائد خالد بـن الوليـد فقـد اشـرتكت 

ألجـل ذلـك أعـىل التضـحيات تلك القوات برشف انطالقة مسعى تحرير العراق العريب وبذلت 

الجسام لذا فقد سار املثنى بقواته مرافقا ومودعا حتى قراقـر وملـا حلـت سـاعة الفـراق سـلم 

ـعا  إىلالقائد خالد بن الوليد قيادة القوات يف العراق للمثنى بن حارثة فعاد املثنى  الحرية مرس

العـراق  مسـعى تحريـر نه يتحمل مسؤولية قيادة الجيش العريب اإلسالمي وإكاملأ وهو يعلم 

من تخطي آثار  نواواالستعداد لكل املفاجآت املحتملة فقد كان الفرس يف الجانب اآلخر قد متك

ـى شـهرزاد  إىلقرب أ االنقسامات وباتت  االتحاد ملواجهة املسلمني وقد تبـوأ عـرش فـارس كرس

وا غياب القائـد الذي عزم عىل إجالء قوات املثنى من العراق وحشدوا لذلك جيشا كبريا وانتهز 

الحرية نحو عرشة آالف مقاتل تحت قيادة هرمـز جاذويـه  إىلخالد بن الوليد وجيشه وأرسلوا 

لتهديد قوات املثنـى وتصـفيتها وإنهـاء دورهـا بـالعراق وملـا كـان مركـز القـوات الفارسـية يف 

ي طيسفون أي املـدائن فقـد تحركـوا مـن هنـاك وملـا علـم املثنـى بـذلك أراد االسـتباق لتفـاد

تطورات املوقف املحتملة فقرر أن يتحرك عىل عجل ومن فوره ليالقيهم خـارج الحـرية فتقـدم 

بقواته تجاه املدائن ليكمن لهم يف بابل وقد سيطر عىل منطقـة اآلثـار عنـد تـالل بابـل كونهـا 

مرتفعة تتيح له السيطرة باملعركة املرتقبة وحصل عىل ذلك بفضل تحركـه الرسـيع الـذي هـو 

خصومه املجهزين بالفيلة وغريها مام يسبب لهم اإلبطاء والعرقلة ووصلته رسالة عكس تحرك 

منا هـم رعـاة إ أين قد بعثت إليك جندا من أهل فارس و (من كرسى يهدده فيها وكان مضمونها

 إىلمـن املثنـى (فرد عليه املثنـى برسـالة رائعـة هـي) الدجاج والخنازير ولست أقاتلك إال بهم

د الرجلني أما باغ فـذلك رش لـك وخـري لنـا وأمـا كـاذب فـاعظم الكـذابني شهربراز إمنا أنت أح

منا الذي يدلنا عليه الرأي فإنكم اضطررتم إليهم إ ويف الناس امللوك و  الـلـهعقوبة وفضيحة عند 

القوات العربية االسـتامتة  أبدت وقد ،رعاة الدجاج والخنازير إىلكم د الذي رد كي لـلـهفالحمد 

شـجاعة  ها غري أن الفرس استمروا يف مسعى خـرق جبهـة القـوات العربيـةمواضع نبالدفاع ع

ومتكنوا من فتح ثغرات عدة فيها وكادت الهزمية أن تحل يف قطعات القلب من رضاوة  وبطولة

الهجوم والرتكيز عليه لكـن القائـد املحنـك املثنـى بـن حارثـة الشـيباين أنقـذ املوقـف بذكائـه 

موعة من جنده ملهمة جريئة خاصة خاطفـة قلبـت مـوازين وشجاعته املعهودتني فقد قاد مج

  املعركة برمتها حني هجم كاألسد الرضغام تجاه كبري الفيلة وبارشه 
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رض املعركـة فارتفعـت معنوياتـه ومعنويـات أبطعنات مميتة ومتكن من إطاحته رصيعا عـىل 

وا للمجموعـة جنده الذين شاهدوا قائدهم يتقدمهم بتلك البسالة فشددوا من الدفاع وسـمح

مبهاجمة الفيلة فرتب القائد الصفوف وأعاد التنظيم رسيعا وبارش بهجوم معاكس بكامل قواته 

فدارت معركة ضارية انتهت بتدمري غالـب القطعـات الفارسـية والذت بقاياهـا بـالفرار قافلـة 

   .املدائن ولحقت يف أثرها القوات العربية اإلسالمية إىلبالرجوع 

  )1(معركة برئ السبع 

منطقـة بـرئ السـبع جنوبابعـد ان أعتقـد  إىلامتدت الثورة  1938بحلول شهر أيلول عام 

الربيطانيون خطأ بأن املنطقة لن تساهم بقليل أو بكثري يف الثورة لبعدها وقلـة عـدد السـكان 

اسـتوىل حيـث .بني املقاومة الفلسطينية والجيش الربيطاين يف فلسـطنيحدثت .الصهيونيني فيها

استطاع الجـوالين تسـليح بعـض .قطعة سالح 600 مخازن السالح وكان فيها أكرث من الثوار عىل

بعـد إخـالء دائـرة الرشـطة قـام  .أفراد الشعب والتفرغ للعمليات الحربية بصورة أكرث تنظـيام

  .وقد نجحت بسبب ما توافر لها من مفاجأة ورسية وتفوق عددي. .الثوار بإحراقها

   1948معركة برئ السبع 

تشـكلت  1948أعلن اإلنجليز عزمهم عىل االنسحاب من فلسطني يف منتصف أيار  عندما

) رجـال 60نحـو ( يف برئ السبع حامية للدفاع عنها مؤلفة من أفـراد الرشـطة املحليـة والهجانـة

تــوىل قيــادة هــؤالء . وعــدد مــن املناضــلني والشــبان املتطــوعني مــن أبنــاء املدينــة مــن البــدو

 14و  ،أجهزة السـلكية 4و  ،بندقية 200وكان يف حوزة هذه الحامية  .أبو ستة الـلـهجميعاعبد 

وعـدد مـن األلغـام، وبضـع مئـات مـن  ،وبعض األسلحة األوتوماتيكيـة الخفيفـة ،هاتفاميدانيا

  .القنابل اليدوية

أن انتهت مقاومتهم فاحتل اإلرسائيليون املركز يف الساعة التاسـعة  إىليقاتلون واستمروا  

 .وبذلك تم احتالل مدينة برئ السبع كلها ،21/1948باح إال ربعامن ص

  عملية بارباروسا

  إحدى معارك الحرب العاملية الثانية

املانيـا (مـن جانـب املحـور يف الحـرب العامليـة الثانيـة  البلقـانما تم السيطرة عـىل بعد

  بغزو أرايض  أملانيا، قامت أكرب عملية عسكرية يف التاريخ الحديث، عندما قامت )وايطاليا 
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أدت  البلقـانن الحملة عىل إ صادفت أملانيا الكثري من املشاكل، حيث . االتحاد السوفيتي

جعلـت أملانيـا  اليونـانو  يوغوسـالفياتعرث العمليات ضد السوفييت، واملقاومـة الرشسـة يف  إىل

وجـود أمـل لـدى السـوفييت يف  إىلهناك، هذه الظروف، أدت  إىلادر الجيش ترسل أفضل كو 

  .صد العدوان عليهم

عمليـة ، قامـت أملانيـا بغـزو االتحـاد السـوفيايت والتـي سـميت ب1941عـام  يونيو 22يف 

يخ والذي كان بداية ألكـرب دمويـة شـهدها ، هذا الغزو الذي سجل كأكرب غزو يف التاربارباروسا

والتـي راح  ،العامل، كانت الجبهة الرشقية من أوروبـا األكـرث دمويـة يف الحـرب العامليـة الثانيـة

مليــون إنســان تقريبــا والتــي تعــد أيضــا أكــرب التحــام بــري يف الحــرب العامليــة  30ضــحيتها 

  .يف يد األملانسقطت أعداد ضخمة من فيالق الجنود السوفيت حيث و الثانية،

الـدعم هـي عـدم كفايـة و عانـت مـن البدايـة مـن بعـض األخطـاء  عملية بارباروساإن 

كان مسافات شاسعة داخل األرايض السوفياتية  إىلخالل الهجامت، إن توغل األملان  اللوجستي

أثر عىل وصول اإلمدادات لهم، لذلك تم تجميد الهجامت األملانية يف االتحاد السوفيتي قبل له 

، مل يستطع الجيش األملاين التقـدم بكـل مـا تحـوي 1941عام  ديسمرب 5يف  موسكو إىلصول الو 

الكلمة من معنى، وذلك لعدم وجود أي إمـدادات للهجـامت أو لصـد الهجـامت املرتـدة مـن 

، إن الزمن املتوقع لعملية باربروسـا كـان يكفـي لشـل السـوفيت يف اعتقـاد الخـرباء تالسوفي

فشـل فـادح يف خطـط  إىلعدم نجـاح ذلـك أدى و ل الشتاء، العسكريني األملان، وذلك قبل حلو 

  .األملان

، فقـد كـانوا اسـرتاتيجية األرض املحروقـةخالل الرتاجع السـوفيايت، اسـتخدم السـوفييت 

يحرقون املحاصيل واملرافق العامة والخدماتية خالل تراجعهم أمام أملانيا، كـل ذلـك سـاهم يف 

اسـتطاع  املشكلة األملانية اللوجستيه التي عانـت منهـا أملانيـا خـالل الغـزو، األهـم مـن ذلـك،

  .الرشق إىلالسوفيت أن ينقلوا مناطقهم الصناعية بعيدا عن وطيس الحرب 

إىل اصابة الجيش األملـاين  أدى طول الفرتة الزمنية للحملة األملانية عىل االتحاد السوفيتي

أرضار بالغة عىل الجيش األملاين، حيث أصيب مئات اآلالف من الجنود األملان بحمـى ونـزالت ب

الربد القـارص للشـتاء السـوفيتي، وزاد ذلـك الرضـر مـن خـالل الهجـامت املرتـدة الربد نتيجة 

  .للوحدات السوفيتية

مع كل تلك األرضار التي جابهت األملان خالل الحملة، استطاع األملـان أن يسـيطروا عـىل 

  .خسائر فادحة للجيش السوفيتي إىلمساحات شاسعة من رشق االتحاد، أدى ذلك 
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  الحرب الباردة

  م1945نتائج الحرب العاملية الثانية إحدى

هي حالة توتر دبلاميس بني دول معينة تكرس لتحقيق مكاسب سياسـية واقتصـادية بـل 

   .دائرة نفوذها إىلومحاولة الدول الكربى جذب الدول األخرى  ،حرب وال قتال

كقوة عظمى يف العامل، وبداية تحول  بريطانيان نهاية الحرب العاملية الثانية كانت نهاية إ 

كانت االختالفات تتنـامى . ألكرب قوتني يف العامل السوفييتي االتحادو  الواليات األمريكية املتحدة

 إىلتــدنت العالقــات بيــنهام  النازيــةبــني هــاتني القــوتني قبــل نهايــة الحــرب، وبانهيــار أملانيــا 

  .الحضيض

حلـف و  حلـف النـاتوحلفـني،  إىل، وبرسعة أصـبح العـامل منقسـام الحرب الباردةوبدأت 

  .الهندو  مرصمع بقاء بعض دول املعروفة بدول عدم االنحياز أشهرها  وارسو

بعد الحرب العاملية الثانية تغريات سياسية كربى متثلت يف أفـول الـنجم  العاملحدثت يف 

الـذين سـيطرا عـىل  االتحـاد السـوفييتيو  الواليات املتحدة األمريكيةورويب وبروز الجبارين األ 

 1991نهايـة الحـرب العامليـة الثانيـة وانتهـت عـام  1945بدأت عام .املقدرات السياسية للعامل

  .م1991سوفييتي عام االتحاد ال(بسقوط الشيوعية 

  عملية بارليف

وابراهـام ادان خطـة  أرئيـل شـارونأكتوبر وضـع بـارليف وقادتـه امليـدانيني  11بحلول 

سميت العملية باسم عمليـة أبـراي ليـف، اسـتغلت الخطـة . الخرتاق خطوط القوات املرصية

، وجـود فجـوة كبـرية بـني خطـوط الجـيش الثـاين SR-71اكتشاف طائرة االستطالع األمريكيـة 

نتيجة خطـأ يف التخطـيط، كانـت الوحـدة . الدفرسواروالثالث عىل الضفة الرشقية للقناة قرب 

املرصية التي تدافع عن ذلك الجزء، أمرت باالتجاه شامال، بدون تكليف أي وحدة أخرى بأخـذ 

دون أن  كان كل من قائدي الجيشـني الثـاين والثالـث يطيعـان أوامـر القيـادة املركزيـة. مكانها

يكلفا أنفسهام عناء التحقق من سالمة خطـوطهم الخلفيـة، عـىل افـرتاض أن الفجـوة قـد تـم 

  .شغلها من قبل الطرف اآلخر

  .منطقة املمرات والدفاع عنها إىلتعرب قوات شارون القناة وتنسحب قوات آدان 

ئـييل أكتوبر، أطلق املرصيون ثـاين هجـوم منسـق عـىل الخـط اإلرسا 14يف أثناء ذلك، يف 

 أنـور السـاداتكان هذا الهجوم الثاين بأوامر شخصية من الرئيس . بأكمله عىل الضفة الرشقية

  ، بالرغم من املعارضة مرتفعات الجوالنلتخفيف الضغوط عىل الجبهة السورية يف 
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زات الحديثـة يف القوية من قيادة أركانه العامة، ألن الهجوم كان يعتـرب انتحـار بسـبب التعزيـ

  .الدفاعات اإلرسائيلية

بدأت قوات شارون الهجوم، ولكن رسعان مـا ظهـرت مشـكلة عنـدما أتجـه لـواء آمـون 

فدخلت سبع كتائب من هذا اللواء يف قلـب كـل . رشيف شامال، يف نطاق الجيش الثاين املرصي

ة عىل طريـق أبـو كانت املزرعة الصينية، نقطة حرج. املدرعة 21مشاة والفرقة  16من الفرقة 

طرطور الذي كان الطريق الوحيد الواسع والقوي لتحمل الجرس الـدوار الضـخم الـالزم لعبـور 

الجرس كان أيضا النموذج الوحيد من نوعه املتاحة عىل الجبهة الجنوبية، وتدمري الجرس . القناة

  .لذا كان من الرضوري السيطرة عىل املزرعة لنجاح العملية. يعني فشل العملية

 إىلدفع آدان بلواءين مدرعني، بقيادة الكولونيل ناتيك برعام والكولونيل جافريل عـامري، 

عندما تقدموا أصبحوا يف مواجهة نريان املواقع . كانت مهمتهم فتح طريق أبو طرطور. املنطقة

عندئذ أدرك آدان أن وحداتـه املدرعـة يف خطـر التـدمري الكامـل إذا . شديدة التحصني املرصية

   .ا التقدم أكرثحاولو 

  معركة باروسام

  .الفرسوبني ، م635-634معركة بني املسلمني بقيادة املثنى بن الحارث 

يف الوقت الذي انتهت فيه أحداث معركة السقاطية فان اإلعداد كان يجري يف مكان آخر 

جوارها ملعركة أخرى حيث كان القائد الفاريس الجالينوس قد وصل عـىل رأس تعزيـزات كبـرية 

باروسام وهي تقع بني كسكر وواسـط فـدارت معركـة طاحنـة أخـرى انترصـ فيهـا  إىليدة جد

العرب املسلمون بقيادة املثنى عىل الفرس بقيادة الجالينوس والذت القوات الفارسـية بـالفرار 

  .املدائن أيضا إىلوانهزم الجالينوس 

ثنـى فقـد ذكـر وقد جرت بحسب أخبار التاريخ يف تلك املرحلة معارك أخـرى بقيـادة امل

ن املثنى قد فتح بقواته زندورد بعد معركة حاسمة وغنم منها كثريا من الغنـائم أمـا أ البالذري 

من مدن العراق السابقة فقد تصالح أهلها مع القائد عروة بن زيد الخيل ورحبوا  يالزوايب وه

 .بتحرير مدينتهم وبالدهم وكانت فرتة انتصارات متالحقة طيبة

   حرب البارونات 

رفض امللـك هـرني الثالـث رشوط أوكسـفورد وقـوانني وستمنسـرت التـي  حرب البارونات

  .منحت السلطة كلها ملجلس البارونات
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  .رصاع بني امللك هرني الثالث والباروناتال 

وقع رصاع بني امللك هرني الثالث والبارونات وفق األسباب )  1267 - 1263(  بني عامي 

  .اآلنفة الذكر

مل يبـق للبارونـات إال و  .قـوانني وستمنسـرتو  رني الثالث رشوط أوكسـفوردرفض امللك ه 

  .قوانني محدودة ال تؤثر عىل قرارات امللك ولذلك تعد تلك الحرب انتصاراللملك

 )1945-1944( معركة باستوين

البلجيكيـة  يف إحـدى املـدنكان حصار البستون اشتباك بني القـوات االمريكيـة واألملانيـة 

وكان الهـدف مـن الهجـوم األملـاين عـىل املينـاء يف . من معركة أكرب من االنتفاخ البستون،كجزء

ذلـك مـن قبـل الحلفـاء قـد يعيـدون تنظـيم أنفسـهم وجعـل  إىلمن أجل التوصـل . انتويرب

االستيالء عىل الطرق  إىلالسلطة يف الجو متفوقة عىل تحمل قوات ميكانيكية األملانية اضطرت 

يف  تلتقـيألن كل الطرق السـبعة الرئيسـية يف سلسـلة جبـال آردن  .من خالل بلجيكا الرشقية

حصـار . يعد أمر حيوي للهجـوم األملـاين بلدة صغرية من البستون، والسيطرة عىل مفرتق طرق

حارصت قوات األمريكية عىل يد عنارص مـن  انتهىديسمرب عندما  27 -ديسمرب  20استمر من 

  .ر أمريكانتصاانتهت با.الجيش الثالث العام باتون

  حرب الباسيفيك 

) 4(بسبب نزاع قام بني تشييل وجارتها بوليفيـا  وبـريو  )1884 – 1879(حرب الباسفيك 

انتصار تشييل  إىلأدت الحرب .حول ملكية مناجم النحاس بني جيش تشييل وبني جيش بوليفيا

، وبـذلك ا من بـريووانتزاعها مقاطعة أتاكاما أو أنتوفاغاستا من بوليفيا، ومقاطعتي أريكا وتاكن

  .حرمت بوليفيا من أي منفذ عىل الباسفيك

   1917معركة باشنديل

  1917إحدى معارك الحرب العاملية األوىل 

بـني  معركة باشنديلالجبهة الربيطانية، فجرت  إىلرأى الربيطانيون تحويل اهتامم األملان 

ألف جنـدي بـني قتيـل وجـريح،  300التي خرس فيها الربيطانيون  .القوات الربيطانية واألملانية

لجبهات الروسية والفرنسية واإليطالية، رغـم مـا ونزلت نكبات متعددة يف صفوف الحلفاء يف ا

  .فلسطنيو  العراقحققه الحلفاء من انتصارات عىل األتراك ودخولهم 
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  معركة باقسياثا

هي معركة بني الجيوش الفارسية بقيادة الجالينوس وهو مـن كبـار قـادة الفـرس، وكـان 

والجيوش اإلسالمية بقيادة أبو عبيـد  ،رستم قد أرسله بعد هزمية الفرس يف النامرق والسقاطية

عبيـد يف موقعـة باقسـياثا انتصار أيب إنتهت ب ،ه 13من شعبان سنة  12يف  ،بن مسعود الثقفي

الحرية، وأخذ يدبر األمـر  إىلثم انسحب أبو عبيد بن مسعود الثقفي بجيشه  ،بالقرب من بابل

 .ويوزع الحاميات، واتخذ الحرية مركزا له

ثالثـة  تعجب رستم كثريا وأصابته الحرية والدهشة مـام يحـدث، إذ كيـف ينترصـ هـؤالء

  ! بعد غياب خالد بن الوليد ومعه نصف الجيش؟  تسعة أيامانتصارات متتالية يف

  الحرب باكستان 

انفجرت الحرب بعد أن فشلت املباحثات يف باكستان، بني ذو الفقـار عـىل  1968يف عام  

بوتو والشيخ مجيب الرحمن  زعيم رابطة عوامي الذي أعلن قيام دولـة خاصـة منفصـلة عـن 

  . بقيادة الفريق يحيى خان وبني املتمردينبني الجيش الباكستاين .الدولة األم

  .حدثت معارك بني الجيش الباكستاين واملتمردين كانت فيها الغلبة للجيش الباكستاين

أصـيب بعـض الجنـود الباكسـتانيني  .امتألت الشـوارع واملـزارع بـالقتىل مـن املتمـردين 

ترشدت العوائـل  .دالهن إىلجرت حوادث هروب من الباكستان  .بجروح وتعرض بعضهم للقتل

  .وسكن أغلبهم يف الشوارع والطرقات واملزارع

  معركة باكو

بـني  1918 سـبتمرب 14 إىل أغسـطس 26معركة جرت من  باكومعركة باكو أو الدفاع عن 

والداغسـتانيني ضـد  اآلذرفرد من األتراك واملتطوعني  14.000جيش اإلسالم العثامين املكون من

  .جيش باكو

شن الجيش هجوماضد باكو الذي يقود جيشها رئيس األركان األرمني العقيد أوسـتينوف 

مـن  قوة دانسـرت إىلظامي باإلضافة جندي غري ن 6,000معززين بـ جندي  6,000وضم الجيش 

سـبتمرب فـيام أنسـحبت القـوات  14جيش الحلفاء، متكـن العثامنيـون مـن دخـول املدينـة يف 

  . يلقت 200الربيطانية مخلفة ورائها 
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  بانياس معركة 

 الحروب السوريةحدى إ 

، الهـالل الخصـيبعىل القسم الجنويب الغـريب مـن  البطاملةمل يعرتف السلوقيون بسيادة 

وخاضوا ضدهم سلسـلة مـن الحـروب  سورية الجوفاءأو ) كل سوريا/  Coele-Syria(املسمى 

مل يسـتطيعوا يف األربعـة األوىل منهـا تثبيـت ) م.ق 168 - 278( الحروب السوريةعرفت باسم 

، وحـارب السـلوقيون األناضولهم العسكرية، كام حاربت الدويالت الهلنستية بعضها يف سيادت

وشـكلوا مـاعرف بدولـة  بحـر قـزوينالـذين نزلـوا منطقـة جنـوب  البارثينيمجموعات البدو 

  .األرشيكوناألشكانيان أو 

 Antiochus I) (م.ق 261 -281(الحروب بعد تـويل أنطيـوخس األول سـوتر  واستمرت

Soter ( القـورينيابن سلوقس األول، حيـث تحـالف مـع ماجـاس (Magas of Cyrene ( ضـد

، وبعـد أن قتـل يف إحـدى اوحقـق نجاحـآ محـدود الحرب السـورية األوىليف  بطليموس الثاين

) Antiochus II Theos(ين ثيــوس ، تــوىل بعــده ابنــه أنطيــوخس الثــا الكلــتاملعــارك ضــد 

، )Ionia(الذي حصل يف الحرب السورية الثانية عىل أجزاء مـن ايونيـا ) م.ق 246 -261(حكمال

) م.ق 226 -246(حكــم ال) Seleucus II Callinicus(ثــم تــوىل ســلوقس الثــاين كــالينيكوس 

  .حصلت الحرب السورية الثالثة يف عهده حيثو 

ــث اامــع  ــري الحكــم يف عــتالء أنطيــوخس الثال وهــو األخ األصــغر ) م.ق 187 -123(لكب

، عادت الدولة السلوقية لتستعيد قوتهـا )Seleucus III Ceraunus(لسلوقس الثالث كريانوس 

 إىلوصـوال  األنظـولوتبسط سيطرتها عىل اجزاء واسعة، فقد أعادت السيطرة عـىل أجـزاء مـن 

) م.ق 217(يف العام  رفحيف الحرب السورية الرابعة يف معركة ) كل سورية(، وأجزاء من أرمينيا

السـيطرة التامـة عـىل ) م.ق 200(يف العـام  نـه اسـتطاعأ الذي واجه بها بطليموس الرابـع، إال 

  .سوريايف الجوالن جنوب غرب  بانياس الحولةمنطقة جنوب غرب الهالل الخصيب يف معركة 

  معركة باىن بت 

بدأت وقائع هذه املعركة باستنجاد حاكم الهور ضد ابن عمـه إبـراهيم  ،معركة باىن بت

الدولـة ، وأن ويقدر أهمية الهنـداللودى فانتهز هذه الفرصة، خاصة أنه أحد أحفاد تيمورلنك 

  .توطيد أركانها وتوسيع رقعتها إىلالتيمورية تسعى 
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والسـلطان إبـراهيم  ،ظهري الدين محمد بابر مؤسس الدولة املغولية التيمورية وجيشـه 
عرش ألف مقاتل فقـط، لكـنهم كـانوا  يالهند باثن إىلسار إبراهيم .اللودى حاكم دلهى وجيشه

كم دلهى الذى اعتمد عـىل كـرثة الجنـود؛ إذ كـانوا مزودين باملدافع الحديثة التي مل يعرفها حا
أبريـل = ه 932رجب (والتقى الجيشان يف باىن بت يف . مائة ألف من الفرسان مزودين بالفيلة

ــان )م 1526 ــودى ك ــراهيم الل ــيام أن إب ــه، الس ــابر ومدافع ــيم ب ــام تنظ ــرثة أم ــع الك ، ومل تنف
دائرة عليه، وقتل هو وآالف من جيشه، رجالمتكاسالمرتددا، غري معنى بتنظيم جيشه، فدارت ال

  .وفر الباقون

أبريـل = هــ932رجـب ( الهنـد يـوم الجمعـة نودى به ملكا عىل .دخل بابر دلهى ظافرا
  .مام يذكر أن حاكم الهور الذى استدعاه مستنجدا به خانه). م1526

  معركة برتسبورغ 

طـالب الجامعـات، الذين قاموا بالشغب كـانوا يف معظمهـم مـن  1904حادثة برتسبورغ 
بني البوليس الرويس وبني طالب  :ويؤمنون باستخدام العنف ،وهم من املعارضني للحكم املليك
  .الجامعات وأفراد الشعب الرويس

 إصـابة العديـد مـن الطـرفني بـاألذى إىلشهدت برتسبورغ حوادث عنـف متزايـدة أدت  
 الرشـطةمن األشـخاص وقـوات وقع العديد وقد  .شخصاباألذى البالغ 50حوايل  الرشطةأصاب 

وعـدت  .زج العديـد مـن الطـالب وأفـراد الشـعب يف السـجون. جرحى بسـبب تلـك املعركـة
لكنهــا مل تلتــزم  ،الحكومــة بتحســني ظــروف املعيشــة لغــرض تخفيــف حــوادث العنــف هــذه

 .قلق شعبي كبري إىلوأدى ذلك  ،ومل تنفذها ،بوعودها

 غزوة بحران

 عليـه وسـلم الـلــهصـىل محمد اإلسالم نبيأو غزوة بحران إحدى غزوات  معركة بحران
معدنا يف فبلغ بحران  بن أم مكتوم الـلـهعبد يريد قريشا واستخلف  ربيع اآلخرحيث خرج يف 

 اليهـودأحـد طوائـف  بنـو قينقـاعغـزوة بنـي قينقـاع ونقـض و  الحجاز ثم رجع ومل يلق حربا
باملدينة العهد وكانوا تجـارا وصـاغة وكـانوا نحـو السـبعمئة مقاتـل فخـرج محمـد لحصـارهم 

ـة ليلـة ونزلـوا عـىل حكمـه  بشري بن عبد املنذرواستخلف عىل املدينة  فحارصهم خمـس عرش
ألنهم كانوا حلفاء الخزرج وهو سيد الخـزرج فشـفعه  بن أيب بن سلول الـلـهعبد فشفع فيهم 

قتـل كعـب بـن  وكـانوا يف طـرف املدينـة عليه وسـلم الـلـهصىل فيهم بعد ما ألح عىل محمد
األرشف وأما كعب بن األرشف اليهودي فإنه كان رجال من طيء، وكانت أمـه مـن بنـي النضـري 

  وكان يؤذي محمد واملؤمنني ويشبب يف
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عليه  الـلـهصىل مكة وألب عىل محمد إىلاشعاره بنساء املؤمنني وذهب بعد وقعة بدر  

قتله فقال من يل  إىلاملسلمني  عليه وسلم الـلـهصىل وعىل املؤمنني فندب محمد وسلم

ورسوله فانتدب رجال من األنصار ثم من األوس وهم  الـلـهبكعب بن األرشف فإنه قد آذى 

برش بن وقش وأبو نائلة واسمه سلكان بن سالمة بن وقش وكان محمد بن مسلمة وعباد بن 

أخا كعب بن األرشف من الرضاعة والحارث بن أوس بن معاذ وأبو عبس بن جرب وأذن لهم أن 

ليه واستنزلوه من أطمه إمن كالم يخدعونه به وليس عليهم فيه جناح فذهبوا  ءوايقولوا ما شا

ليهم فلام إفاطأمن  عليه وسلم الـلـهصىل مبحمد ليال وتقدموا إليه بكالم موهم التعريض

عليه  الـلـهصىل محمد إىليف آخر الليل وكانت ليلة مقمرة فانتهوا  ءوااستمكنوا منه قتلوه وجا

وهو قائم يصيل فلام انرصف دعا لهم وكان الحارث بن أوس قد جرح ببعض سيوف  وسلم

  .أصحابه فتفل عىل جرحه فربأ من وقته ثم أصبح اليهود يتكلمون يف قتله فأذن يف قتل اليهود

  ركة بحر الفلبنيمع

معركة بحر الفلبني وتعرف أيضا باسم عملية رضبة الديك الرومي، كانت معركـة بحريـة 

تـم القتـال بـني . طـائرات يف التـاريخالحاملـة ل، وأكرب معركـة الحرب العاملية الثانيةحاسمة يف 

كانت هذه املعركـة جـزء مـن حـرب . واإلمرباطورية اليابانيةالقوات البحرية للواليات املتحدة 

. قبالـة جـزر ماريانـا 1944يونيـو  20-19املحيط الهادئ األوسع، وجرت أحداثها يف الفرتة بـني 

 600وحـوايل  طـائراتللحامالت التي فقدت ثالث  رية اليابانيةللبح متخضت املعركة عن كارثة

مـن . هـاخـربة أفرادحد كبري لتقادم الطـائرات اليابانيـة، وعـدم  إىلتعزى تلك الخسائر . طائرة

 F6Fان كانت متتلك طـائرات مقاتلـة أكـرث حداثـة جرومـ البحرية األمريكيةناحية أخرى فإن 

Hellcatالــدوريات الجويــة القتاليــة  إىلباإلضــافة  ،، وطاقمهــا ذو تــدريب أفضــل وأكــرث خــربة

  .بالراداراملوجهة 

، قرر مقر قيادة البحرية االمرباطورية اليابانية أن الوقت قد حان إلعادة 1943يف سبتمرب 

ن الواليات املتحدة كانت تهـاجم الجـزر الواقعـة تحـت أ مبا . الهجوم يف منطقة املحيط الهادئ

ن قلة وجود الطائرات ميكن معالجته بإضافة قـوات جويـة متمركـزة إ  السيطرة اليابانية، حيث

حيـث هـوجم األسـطول األمـرييك يف املحـيط  ،1944برا، التي متت يف وقـت مـا يف أوائـل عـام 

  .مايو 3يف يوم . الهادئ

مقنعـة  ،يونيو بدأت الطائرات األمريكية سلسلة من الغارات الجوية عـىل ماريانـا 12يف 

جـاء ذلـك . أن الواليات املتحـدة تسـتعد للغـزو ،ا سوميو القائد العام لألسطولاألدمريال تويود

 إىلكانـت تتوقـع أن الهـدف القـادم للحـرب األمريكيـة أقـرب  نحد مـا ألن اليابـا إىلمفاجأة 
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طـائرة  50وبالتايل فإن ماريانا كانت محمية بقوة ضعيفة من  ،باالوما يف كارولني أو أ الجنوب، 

وأعطـى تويـودا األمـر  ،بـدأت الواليـات املتحـدة غـزو سـايبان ،1944يونيـو  14يف يوم . فقط

األجزاء الرئيسية لألسـطول تتـألف مـن سـت حـامالت طـائرات والعديـد مـن كانت . بالهجوم

، وانتهـت مـن إعـادة التـزود بحـر الفلبـنييف الجزء الغريب مـن يونيو  16متركزت يوم  ،البوارج

  .نتهت بانتصار القوات األمريكيةا.يونيو 17بالوقود يوم 

  الحمالت البحرية العثامنية 

واجـه العثامنيـون .الحمالت البحرية العثامنيـةب يف الخليج العرىب واملحيط الهنديبدأت 

وكانت تلك املواجهة أحد األسس الثابتـة يف  ،نفوذ الربتغاليني يف املحيط الهندي والخليج العريب

 إىلمن خـالل تلـك املعـارك اسـتوىل أويـس باشـا و و .الربتغاليني عم السياسة الحربية للعثامنيني

يف الوقـت نفسـه حـارص . ، ثم نجح يف ضم صـنعاء)م1546= ه953(اليمن عىل قلعة تعز سنة 

لكنـه مل يـنجح يف االسـتيالء عليهـا،  بريى رئيس قلعة هرمز التي كان يسيطر عليها الربتغاليون،

فـت إمـارات عـامن وقطـر والبحـرين بتبعيـتهم للدولـة فدخل ميناء بندر عباس اإليراين، واعرت 

االحـتالل الربتغـايل، حتـى  إىلالعثامنية، عىل حني ظلت مسقط تنتقل من السـيطرة العثامنيـة 

  ).م1650= ه1060(نجح العثامنيون يف إخراج الربتغاليني منها نهائيا ىف سنة 

و مل . يف امليـاه اإلسـالمية أدت مواجهة الربتغاليني من قبل العثامنيني الحد مـن عربـدتهم

  .يعد ممكنا أن يجتاز الربتغاليون باب املندب وسط السيطرة العثامنية

 :غزوة بدر

 ،مكـة إىلعليه وسلم بقافلة قريش قد أقبلـت مـن الشـام  الـلـهصىل  الـلـهسمع رسول 

عليه  وقد أراد الرسول .سفيان بن حرب مع رجال ال يزيدون عن األربعني ووقد كان يقودها أب

الصالة والسـالم الهجـوم عـىل القافلـة واالسـتيالء عليهـا رداملـا فعلـه املرشـكون عنـدما هـاجر 

 ."هذه عري قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها "  :وقال ألصحابه ،املدينة إىلاملسلمون 

وقـد بلـغ عـدد املسـلمني  ،كان ذلك يف الثالث من شهر رمضان يف السنة الثانيـة للهجـرة

وترك الرسول عليه الصالة والسالم عبد  .ومعهم فرسان وسبعون بعريا ،وثالثة عرش رجالثالمثائة 

عليـه وسـلم  الـلــهملا علم أبو سفيان بـأمر النبـي صـىل  .بن أم مكتوم واليا عىل املدينة الـلـه

 إىلوصل ضمضـم  اومل .أهل مكة يطلب نجدتهم إىلوأصحابه أرسل ضمضم بن عمرو الغفاري 

أمـوالكم مـع أيب سـفيان عـرض لهـا محمـدا  ،يا معرشـ قـريش"  :فيهم قائال أهل قريش رصخ
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وتجهزوا بتسـعامئة وخمسـني رجـال  ،فثار املرشكون ثورة عنيفة ."وأصحابه ال أرى أن تدركوها 

   .وسبعامئة بعري ،معهم مئة فرس

تجاه عليه وسلم أن قافلة أيب سفيان قد غريت ا الـلـهصىل  الـلـهرسول  إىلجاءت األخبار 

 ،قد نجى قافلتـه الـلـهفأرسل أبو سفيان ألهل مكة بأن  .وأنه سيصلها غدا أو بعد غد ،طريقها

  " ال نرجع حتى نرد بدرا  الـلـهو "  :ولكن أبا جهل ثار بغضب وقال .وأنه ال حاجة للمساعدة

   .أما املسلمون فنزلوا بالعدوة الدنيا ،بدر ونزلوا العدوة القصوى إىلوصل املرشكون 

حتـى ال يـتمكن  -بعـد أن اسـتولوا عليـه ورشبـوا منـه  -قام املسـلمون بـردم بـرئ املـاء 

   .املرشكون من الرشب منه

حيث قتل من املرشـكني سـبعون وأرس  ،و انتهت املعركة بنرص املسلمني وهزمية املرشكني

ن ولقـد رمـى املسـلمو  .أما شهداء املسلمني فكـانوا أربعـة عرشـ شـهيدا .منهم سبعون آخرون

 4000أربعـة آالف  عليه وسلم الـلـهصىل أما األرسى فقد أخذ الرسول  ،جثث املرشكني يف البرئ

ـة مـن اعطـاأما من كان ال ميلك الفداء فقـد  ،درهم عن كل أسري امتثاال ملشورة أيب بكر ه عرش

  .وهكذا انترص املسلمون انتصارا عظيام عىل املرشكني .غلامن املسلمني يعلمهم القراءة والكتابة

  ةغزوة بدر اآلخر 

تسـمى هـذه الغـزوة ببـدر  ،م626ينـاير  -هــ 4كانت غزوة بدر اآلخرة يف شعبان سـنة 

  .وبدر املوعد ،وبدر الثانية ،وبدر الصغرى ،اآلخرة

  ".إن موعدكم بدر: "ملا انرصف أبو سفيان ومن معه يوم أحد نادى

بينـك نعم هو بيننا و : "لرجل من أصحابه قل -عليه وسلم الـلـهصىل - هالـلـفقال رسول 

  ".موعد

وحمل اللـواء  ،ومعه ألف وخمسامئة مقاتل عليه وسلم الـلـهصىل خرج  ،ملا جاء املوعد

بـدراوأقام فيهـا  عليه وسـلم الـلـهصىل  الـلـهونزل رسول  -عنه الـلـهريض -عيل بن أيب طالب 

 ،وخرج أبو سفيان من مكة عىل رأس قوة قوامها ثالثة آالف مقاتل ،مثانية أيام ينتظر أبا سفيان

ويف نفسه رغبة أال يحدث هـذا اللقـاء الـذي ينتظـر  ،مقاتل وقيل ألفا ،وقيل ألفان وخمسامئة

نتيجته كثري من رجال القبائل واألعراب وأهل املدن؛ إذ قضت املدينة ومكة عامـايف االسـتعداد 

وكان يف خروج أيب سفيان محاولة إلخافة املسـلمني وإرهـابهم يك ال يخرجـوا فيكونـوا هـم  ،له

  .الذين نكلوا عن الخروج
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يان نعيم بن مسعود؛ ليخيف املسلمني يف املدينـة مـن كـرثة أعـداد قـريش بعث أبو سف

 ،عليـه وسـلم الـلــهصـىل وقوتها وجعل له عرشين بعرياإن أدى هذه املهمة ومل يخرج محمـد

بث إشاعاته وساعده يف ذلك املنافقون واليهـود، وقـالوا ال يفلـت أ ياملدينة وبد إىلوصل نعيم 

وسـار أبـو بكـر  ،من هذا الجمع ولعبت هذه اإلشـاعات دورهـا عليه وسلم الـلـهصىل  محمد

عليه وسلم وقـاال  الـلـهصىل  الـلـهرسول  إىلعنهام ـ  الـلـهالصديق، وعمر بن الخطاب ـ ريض 

مظهـر نبيـه ومعـز دينـه، وقـد وعـدنا القـوم موعـدا ال نحـب أن  الـلـهإن  الـلـهيا رسول ":له

صـىل - فرسـ النبـي ،فريون أن هذا جنب، فرس ملوعـدهم فـوهللا إن يف ذلـك لخـريا ،نتخلف عنه

والـذي نفيسـ بيـده ؛ : "بدر وقال إىلمام قاله صاحباه وأعلن أنه يف طريقه  -عليه وسلم الـلـه

  ".ألخرجن وإن مل يخرج معي أحد

فـاجتمع حولـه ثالمثئـة و  ،يف الناس للخـروج -عليه وسلم الـلـهصىل – الـلـهنادى رسول 

ه بـدر يف جيشـ إىل عليـه وسـلم الـلــهصـىل وصـل النبـي  ،بـدر إىلوسار بهـم خمسون مقاتال 

إذ عـادت جموعهـا مـن عسـفان  ،ولكنها مل تـأت ،وبقي مثان ليال ينتظر قريشا ،وعسكر هناك

 ،وحجتها يف ذلك أن الظروف غري مالمئة للحرب إذ كانت سنوات جدب ،خوفامن اللقاء حقيقة

إنه ال يصلحكم إال عام خصيب ترعون فيه الشجر، وترشـبون  ،يا معرش قريش:"قال أبو سفيان

فرجع الناس فسامهم أهل مكة جيش  ،"وإين راجع فارجعوا ،مكم هذا عام جدبوإن عا ،اللنب

عليـه  الـلــهصـىل  الـلــهوأثناء وجود رسول  ،..!يقولون إمنا خرجتم ترشبون السويق ،السويق

وهـو الـذي كـان وادعـه - ،يف انتظاره أليب سفيان مليعاده أتاه مخيش بن عمرو الضمري وسلم

: أجئت ملالقـاة قـريش عـىل هـذا املـاء؟ قـال: يا محمد: "فقال -عىل بني ضمرة يف غزوة ودان

 ،الـلــهو  ،ال: قـال). وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك ،نعم يا أخا بني ضمرة(

  .ما لنا بذلك منك من حاجة ،يا محمد

  .كانت نتيجة هذه الغزوة أن فر املرشكون يجرون أذيال الخيبة والهزمية

  عملية بدر

  )معركة املزرعة الصينية(

والجـيش  الجـيش الثـاينالخرتاق املنطقة الواقعة بني  حرب أكتوبرأثناء  إرسائيلخططت 

لفتح مساحة تكفي لتجميع جسور عامئـة  لقناة السويسالثالث امليدانيني عىل الضفة الرشقية 

 شـارون أرئيـلاملدرعة اإلرسائيلية بقيـادة الجـرنال  143لعبور القناة، وبعد ذلك تتحرك الفرقة 

  .لقطع خطوط اإلمدادات للجيش الثالث املرصي، فكانت معركة املزرعة الصينية
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وهي محطة زراعية تجريبية عـىل الضـفة : وسميت املعركة بهذا االسم من خالل موقعها

   لقناة السويسالرشقية 

عنرصـ املفاجـأة مهـام، مـام مكـنهم مـن االسـتيالء عـىل الضـفة ل نيكان استخدام املرصي

هذه الخطـة، التـي متـت بالتنسـيق مـع . الرشقية لقناة السويس خالل األيام األوىل من الحرب

كانـت .عـىل جبهتـني إرسائيل، فأصبح القتال مع عملية بدروالتي كان يطلق عليها اسم  سوريا

شـموئيل ، أمر الجرنال 1973أكتوبر  8ففي . ردة الفعل اإلرسائيلية أمام املفاجئة املرصية بطيئة

، قائد الجبهة الجنوبية، بشن هجامت واسعة النطاق ضد الـدفاعات املرصـية الجديـدة جونني

كانـت القـوات املرصـية عـىل أهبـة االسـتعداد، وبالتـايل أصـبحت . عىل الضفة الرشقية للقناة

عان ما تـم صـد ورس . تشكيالت الدبابات اإلرسائيلية هدفا سهال للصواريخ بعيدة املدى املرصية

نتيجة االحبـاط والحـرية بسـبب فشـله يف اخـرتاق . الهجوم مام كبد اإلرسائيليني خسائر فادحة

صـب هـذا يف مصـلحة . خطوط القوات املرصية، أمر جونني، بوقـف فـوري لجميـع الهجـامت

وكســب الوقــت لحلفــائهم الســوريني بتعطيــل الــدبابات  الســاداتاملرصــيني، ملتابعــة خطــة 

  ).صد الهجوم بدون محاولة كسب أرض(رسائيلية يف معركة دفاع ثابت اإل 

 كان جونني، ال يزال يعاين من عدم قدرته عىل كرسـ الخطـوط املرصـية وفشـله يف انقـاذ

، مواصال إضـاعة الوقـت يف اجتامعـات عقيمـة دون وضـع خط بارليفاملشاة املحارصين عىل 

 إىلبـارليف تـم اسـتدعاؤه . حـاييم بـارليفأكتوبر، تم استبداله بالجرنال  10يف . خطة جديدة

الجبهة ثانيا تاركاموقعه كوزير للصناعة والتجارة والعمل بناء عىل طلب شخيصـ ومبـارش مـن 

، التي كانت عىل علم باالحبـاط الـذي أصـاب جـونني، مـام اسـتدعى اسـتبداله يف جولدا مائري

  . محاولة ملنع انخفاض الروح املعنوية

وابراهـام ادان خطـة  أرئيـل شـارونأكتوبر وضـع بـارليف وقادتـه امليـدانيني  11بحلول 

، اسـتغلت الخطـة أبـراي ليـفسميت العملية باسم عمليـة . الخرتاق خطوط القوات املرصية

جـود فجـوة كبـرية بـني خطـوط الجـيش الثـاين و ، و SR-71 اكتشاف طائرة االستطالع األمريكية

يط، كانـت الوحـدة نتيجة خطـأ يف التخطـ. الدفرسواروالثالث عىل الضفة الرشقية للقناة قرب 

املرصية التي تدافع عن ذلك الجزء، أمرت باالتجاه شامال، بدون تكليف أي وحدة أخرى بأخـذ 

كان كل من قائدي الجيشـني الثـاين والثالـث يطيعـان أوامـر القيـادة املركزيـة دون أن . مكانها

د تـم يكلفا أنفسهام عناء التحقق من سالمة خطـوطهم الخلفيـة، عـىل افـرتاض أن الفجـوة قـ

  .شغلها من قبل الطرف اآلخر

  .منطقة املمرات والدفاع عنها إىلتعرب قوات شارون القناة وتنسحب قوات آدان 
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أكتوبر، أطلق املرصيون ثـاين هجـوم منسـق عـىل الخـط اإلرسائـييل  14يف أثناء ذلك، يف 

 أنـور السـاداتكان هذا الهجوم الثاين بأوامر شخصية من الرئيس . بأكمله عىل الضفة الرشقية

  مرتفعات الجوالنلتخفيف الضغوط عىل الجبهة السورية يف 

قتال يف الظالم، كانت هذه املعركـة  إىلعندما اشتدت املعركة، رسعان ما تحولت املعركة 

الدبابات اإلرسائيلية كانت معاقة بسبب الظالم وقرص املدى، فلـم يتمكنـوا مـن . دامية ورشسة

ســحق قــوات املشــاة املرصــية تحــت  إىلســلحتهم الرئيســية وأجــربوا عــىل اللجــوء أ اســتخدام 

. مساراتها يف حني أن قادة املدفعية والدبابات استخدموا رشاشات عوزي من البوابـات الربجيـة

املرصيون كانوا يطلقون النار عىل اإلرسائيليني من ثالث جهـات، كـام اسـتمروا يف التسـلل عـرب 

  . الخنادق

 إىلش اإلرسائييل أن يخاطر، فدعا ناقالت الجنـود املدرعـة للعـودة، ثـم دفعهـم قرر الجي

ثـم أرسـل جرافـات لـدفع العربـات . الطريق املكشوف دون التعويض بقوات بديلة يف القتـال

غـادرت القافلـة العسـكرية يف السـاعة . املحطمة عن الطريق تحت حامية كتيبة من الدبابات

بحلـول السـاعة . ي كانت معركة املظليني تشغل اهتامم املرصـينيالرابعة صباحا، يف الوقت الذ

  .القناة، وبدأ بناء الجرس عىل الفور إىلأكتوبر، وصلت القافلة  17السادسة والنصف صباح يوم 

املزرعـة  إىلاملدرع املرصي، الذي كان مينع أي دخـول  14أكتوبر، اللواء  17يف صباح يوم 

للواء الدبابات اإلرسائيلية برضب القوة املرصية الرئيسـية  سمح هذا. من الغرب، اتجهت شامال

  .تراجع املرصيون عىل مضض تحت ستار من النريان. يف املزرعة يف العمق

املحاولة . أول محاولة إرسائيلية ملهاجمة املزرعة الصينية صدت ونتج عنها خسائر ضخمة

وأرسـلت تعزيـزات، . عـىل الفـور األخرى متت بوحدة من املظليني اإلرسائيليني، لكنهم حورصوا

ـي بعـد يـوم ونصـف مـن القتـال العنيـف، خرسـ فيهـا . لكنها اصـطدمت بلـواء دبابـات مرص

ن مـن و دبابة، مع عدد مامثل من الخسائر اإلرسائيلية، بعد ذلك انسحب املرصـي 85ن و املرصي

  .قناة السويساملزرعة، وأصبح اإلرسائيليون قادرون عىل وضع جرس عرب 

  م 1929:ثورة الرباق

حائط الرباق هو الحائط الغريب للحرم الرشيف الذي يضم قبة الصخرة التـي عـرج منهـا 

ذي ربـط لـئط غرفة يعتقد أنها املكان اوبداخل الحا ،السامء إىلعليه وسلم  الـلـهمحمد صىل 

وقـد  .ومن ثم سمي حـائط الـرباق.ليلة اإلرساء) عليه وسلم الـلـه صىل فرس النبي(فيه الرباق 

ئط الخـارجي الغـريب لهيكـل اإعتاد اليهود زيـارة الحـائط إلدعـائهم أنـه يشـكل جـزءامن الحـ

   23ويف  .سلسامن
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فهـب العـرب  ،ه عليـورفعوا العلـم الصـهيوين ،تظاهر اليهود  بجوار الحائط 1929 لايلو 

ورسعان ما  تتابعت األحداث وانترشت اإلضـطرابات بـني  ،هبه واحدة يدافعون عن مقدساتهم

وقـدرت السـلطات الربيطانيـة عـدد اإلصـابات يف نهايـة األحـداث .العرب واليهود يف كل مكان

   .جريحامن اليهود 340قتيالو 135بنحو 

  معركة برايتنفلد

  .هي من الحروب الدينية )وروما الكاثوليكية وإسبانيا  -بني اللربوتستانت الدمنارك ( 

أن يتـدخل يف  غوسـتافوس أدولفـوسقرر ملك السويد  1630يف عام . 1635 إىل 1630من

  .جانب الربوتستانت إىلالحرب الدينية 

نزل عىل شاطئ أملانيا الشاميل ووصل كبطل لينقذ الربوتستانت وكان ملك السويد ينـوي 

  .ية وتحويل البلطيق لبحرية سويديةالسيطرة عىل الرابطة الهانس

لديه املهارة التخطيطية ليغري مسار الحرب  أصبحت يف يد غوستاف أدولف القوة وكانت

فشن حملة عىل مدينة ماغدبورغ عندما احتلت من قبل اإلمرباطوريني فأحرقت ونهبت وقـدر 

. 1631قتلوا، وكان هذا يف مايو من العـام اشخص 20000الجرنال بابنهايم الذي احتل املدينة أن 

معركـة و  1631 سـبتمرب 17يف  معركـة برايتنفلـدانترص غوستاف الحقا يف نرصين حاسمني هام 

نتصـار إسـبانيا انتهـت الحـرب با.ات فيهـا برصاصـة مـن الخلـفوم 1632 نوفمرب 16يف  لوتزن

  .الكاثوليكية 

الساكسـونية، يف إطـار املرحلـة  اليبـزشمـن مدينـة ، بـالقرب 1631 سـبتمرب 17جرت يف 

غوسـتاف ألحقت فيهـا القـوات الربوتسـتانتية تحـت قيـادة . حرب الثالثني عاماالسويدية من 

أكد هذا االنتصار . الكونت تييلملك السويد هزمية حاسمة بالجيش الكاثولييك بقيادة  أدولف

  .مهارة ملك السويد التكتيكية الكبرية، وقاد العديد من الدول الربوتستانتية الهاكابليتا

 معركة برذال

معركة وادي جارون  هـي معركـة حـدثت بـني جيـوش معركة بوردو أو معركة برذال أو 

 سـنة أودو أكيتانيـابقيـادة دوق  والفرنجـة عبد الرحمن الغافقي األندلس وايلبقيادة  األمويني

  .معركة تولوزشكلت املعركة انتصارا حاسام وشامال للمسلمني وثأرا لهزميتهم يف . 732

د الرحمن ملعارضة شـديدة مـن ، تعرض عب730بعد بداية واليته الثانية عىل األندلس يف 

) اسمه الكامل هـو عـثامن بـن نيسـة منـوزة(املحيل املعروف باسم منوزة  الرببريقبل القائد 
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أبرم منـوزة بعـد سـامعه أخبـارا عـن اضـطهاد . الربانسالذي كان يتحصن يف مدينة رسدانيا يف 

سـبقت وفـاة منـوزة حملـة عبـد الـرحمن الـذي عـرب . هدنة مع أودو شامل إفريقياالرببر يف 

ـعة كبـرية عـرب  نابرةأقىص نقطة يف غربها ومر من خالل  إىلالربانس  حتـى  أكيتانيـاوتقدم برس

. بسهولة وقتل قائد حاميتها العسكرية يف املعركة بوردوسيطر عبد الرحمن عىل مدينة . بوردو

وعند مسريه يف الشامل بعد االنتصـار يف بـوردو التقـى جيشـا عبـد الـرحمن وأودو قـرب نهـر 

انترص جيش عبد الرحمن انتصـارا سـاحقا عـىل جـيش الفرنجـة الـذي . نهر دوردونجارون أو 

تبعرثت أوصاله واستوىل املسلمون عىل األديرة الغنية بشامل أكيتانيـا قبـل اسـتئناف مسـريهم 

الـذي هـزم  شارل مارتـلملسلمني كان أودو قد استنجد بعدوه اللدود ملام بقوة ا. نحو الشامل

  .تورقرب مدينة  732أكتوبر  10الحقا يف  معركة بالط الشهداءاملسلمني يف 

  معركة بروزة

 سـبتمرب 28ملوافـق ا هــ 945 جـامدى األوىل 4و بريفيزا معركة وقعت يف معركة بروزة أ 

عـىل تحـالف  العـثامين األسـطول، وانترص فيهـا اليونانغريب  بريفيزام بالقرب من ميناء  1538

  .بولس الثالثالصليبي الذي نظمه البابا  الرابطة املقدسة

تجابة لنـداء البابـا يف رومـا، فتكونـت حملـة كانت معركة هائلة تحركت لهـا أوروبـا اسـ

سـفينة حربيـة كبـرية  302منهـا . قطعـة بحريـة 600صليبية من أسطول مكون من أكـرث مـن 

، ويقـوده قائـد بحـري مـن أعظـم والبندقية والنمسا إسبانياتحمل نحو ستني ألف جندي من 

 122امنيـة فتكونـت مـن أمـا القـوات العث. جنـوةمـن  أندريا دوريـاروبا هو قادة البحر يف أو 

  .سفينة تحمل عرشين ألف جندي

خصـمه قبـل أن يسـتعد للقتـال،  خـري الـدين بربروسـاالتقى األسطوالن يف بروزة وفاجأ 

فتفرقت سفنه من هول الصدمة، وهرب القائد األورويب من ميدان املعركة التي مل تستمر أكرث 

  .من خمس ساعات والتي حسمت ملصلحة العثامنيني

البحــر أثــار هــذا النرصــ الفــزع والهلــع يف أوروبــا، وأعــاد للبحريــة العثامنيــة هيبتهــا يف 

أنباء النرص بفرحة غامرة، وأمر  سليامن القانوين، يف الوقت الذي استقبل فيه السلطان املتوسط

هذا النرص ضمن السيادة العثامنية يف البحر املتوسط . بإقامة االحتفاالت يف جميع أنحاء دولته

  .1571عام  معركة ليبانتوحتى هزمية العثامنيني يف 

  .معركة بريطانيا

  إحدى معارك الحرب العاملية الثانية وهي 
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استطاع الربيطانيون النجاح بصـعوبة يف مرسـح البحـر املتوسـط، وذلـك بإحـداث أرضار 
  .معركة بريطانياألملاين يف بالغه يف األسطول البحري اإليطايل، وبأول هزمية أحدثوها للجيش ا

وذلك عنـدما قامـت أملانيـا بغـزو االتحـاد السـوفيتي،  1941زادت حدة الحرب يف يونيو 
الــذي أجــرب األخــرية عــىل انضــاممها كحليــف لربيطانيــا يف الحــرب، كانــت الهجــامت األملانيــة 
ناجحةجدا وذات نتائج جيدة عىل صعيد األرايض السوفياتية حتى حلول الشتاء، عندما بـدأت 

  .ونقص اإلمدادات هذه الهجامت تتعرث بفعل الثلوج وصعوبة الحركة

  غزو بريطانيا 

  .نزول يوليوس قيرصعىل شواطئ بريطانيا لغزوها واستعامرهاحدثت 

  .بني يوليوس قيرص وجيشه وبني القوات الربيطانية 

سفينة تحمل خمس فـرق عسـكرية مـن  800م استطاع يوليوس قيرص بواسطة .ق54يف 
خل الـبالد كاسـحاالقوات الربيطانيـة الهجوم عىل بريطانيا والنزول قرب ساندويتش والتوغل دا

م قام يوليوس قيرص بالنزول عىل شواطئ بريطانيا قـرب دوفـر مـع .ق 55يف عام .التي تجابهه
توغـل يوليـوس يف  .مثانني سفينة إال أن معارضة القبائل املحلية وعاصفة قويـة دفعـاه للعـودة

 .بالده إىلبريطانيا ملسافة بعيدة ثم عاد 

  ألشانتية الحرب الربيطانية ا

  .لقيام بريطانيا بإستعامر أشانتيقامت هذه الحرب 

اندلعت الحرب بـني  1831 – 1824بني القوات الربيطانية وبني األشانتي يف عام وحدثت 

  .بريطانيا التي كانت تعد آنذاك الدول املستعمرة يف املنطقة مع األشانتي

انـدلعت  .بيـنهام متـوترةتم التوقيع عىل معاهدة سالم ولكـن مـع هـذا بقيـت العالقـة 

ــا عــىل العاصــمة تومــايس ــنهام مــرة أخــرى وســيطرت بريطاني ــا  .الحــرب بي فرضــت بريطاني

ضمت بريطانيا مملكة األشانتي لتكون جزءامن غانـا  1900يف عام  .سالمامرشوطاعىل األشانتي

 .وأصبحت بالتايل إحدى مستعمرات التاج الربيطاين

  معركة بريفيزا

 سـبتمرب 28 املوافـق هــ 945 جـامدى األوىل 4يزا معركة وقعت يف معركة بروزة أو بريف

عـىل تحـالف  العـثامين األسـطول، وانترص فيهـا اليونانغريب  بريفيزام بالقرب من ميناء  1538

  .بولس الثالثالصليبي الذي نظمه البابا  الرابطة املقدسة
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لنـداء البابـا يف رومـا، فتكونـت حملـة كانت معركة هائلة تحركت لهـا أوروبـا اسـتجابة 

سـفينة حربيـة كبـرية  302منهـا . قطعـة بحريـة 600صليبية من أسطول مكون من أكـرث مـن 

، ويقـوده قائـد بحـري مـن أعظـم والبندقية والنمسا إسبانياتحمل نحو ستني ألف جندي من 

 122فتكونـت مـن أمـا القـوات العثامنيـة . جنـوةمـن  أندريا دوريـاو قادة البحر يف أوروبا ه

  .سفينة تحمل عرشين ألف جندي

قبـل أن يسـتعد للقتـال، خصـمه  خـري الـدين بربروسـاالتقى األسطوالن يف بروزة وفاجأ 

فتفرقت سفنه من هول الصدمة، وهرب القائد األورويب من ميدان املعركة التي مل تستمر أكرث 

  .من خمس ساعات والتي حسمت ملصلحة العثامنيني

البحــر أثــار هــذا النرصــ الفــزع والهلــع يف أوروبــا، وأعــاد للبحريــة العثامنيــة هيبتهــا يف 

أنباء النرص بفرحة غامرة، وأمر  سليامن القانوين، يف الوقت الذي استقبل فيه السلطان املتوسط

هذا النرص ضمن السيادة العثامنية يف البحر املتوسط . بإقامة االحتفاالت يف جميع أنحاء دولته

  .1571عام  معركة ليبانتوحتى هزمية العثامنيني يف 

 معركة بزاخة

بكـر  أيب، كانت فيهـا وقعـة عظيمـة أيـام نجدبأرض  لطيئمعركة بزاخة، بزاخة هي ماء 

وعبـئ . طليحة بـن خويلـد األسـديعىل  حروب الردةيف  خالد بن الوليدحيث انترص  الصديق

خالد جيشه، والتقى مع طليحة األسدي ببزاخة ووقفت أحياء كثرية من األعراب ينظرون عـىل 

عيينـة من تكون الدائرة، وجاء طليحة فيمن معه من قومه، ومن التف معهم، وقد حرض معه 

، واصطف الناس، وجلس طليحة ملتفـايف كسـاء لـه بني فزارة، يف سبعامئة من قومه بن حصن

يتنبأ لهم، ينظر ما يوحى إليه فيام يزعم، وجعل عيينة يقاتل، حتى إذا ضجر مـن القتـال جـاء 

ال، فريجع فيقاتل، ثـم يرجـع : لأجاءك جربيل؟ فيقو : طليحة وهو ملتف يف كسائه وقال له إىل

: هل جاءك جربيـل؟ قـال: فيقول له مثل ذلك، ويرد عليه مثل ذلك، فلام كان يف الثالثة قال له

: كرحاه، وحـديثاال تنسـاه، قـال يقـول عيينـة ىإن لك رح: قال يل: فام قال لك؟ قال: نعم، قال

فزارة انرصفوا، وانهزم، وانهـزم  يابني: سيكون لك حديثاال تنساه، ثم قال الـلـهأظن أن قد علم 

الناس عن طليحة، فلام جاءه املسلمون، ركب عىل فـرس كـان قـد أعـدها لـه، وأركـب امرأتـه 

  .طائفة ممن كان معه الـلـهالشام وتفرق جمعه، وقد قتل  إىلالنوار عىل بعري له، ثم انهزم بها 
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  حرب البسوس

وانترصت تغلب  ،ثت أربعني سنةوقد مك ،وقعت هذه الحرب بني بكر وتغلب ابني وائل

  .يف أربع حروب، وبكر يف واحدة، وتكافأت القبيلتان يف حرب واحدة

تزوج  جليلـة بنـت مـرة بـن ذهـل بـن  :اسمه وائل وكليب لقبهف –كليب بن ربيعة أما 

  جساس أصغرهم ولداشيبان، وكان ملرة عرشين 

وهـو  ،املانع الـذمار ،لجاروكان يلقب الحامي ا ،كان فارساشهامأبيا ،وهو جساس بن مرة

  ،الذي قتل كليبا

وكانت لجساس خالة اسمها البسوس بنت منقذ، جاءت ونزلت عىل ابن أختهـا جسـاس، 

فكانت جارة لبنى مرة، ولها ناقة خوارة، ومعها فصيل لها، فلام خرج كليب رأى فصـيل الناقـة 

  فرماه بقوسه فقتله

فأضـمرها يف ! أخـواي : أعـز وائـل ؟ فقالـت من: ثم أن كليباأعاد القول عىل امرأته فقال

ما : نفسه وأرسها وسكت، حتى مرت به إبل جساس وفيها ناقة البسوس، فأنكر الناقة، ثم قال

أن يجـري  -أي جساس  –أو بلغ من أمر ابن السعدية : فقال. لخالة جساس: هذه الناقة ؟ قالوا

  .ع الناقة، فاختلط دمها بلبنهاعيل بغري إذين ؟ ارم رضعها يا غالم، فأخذ القوس ورمى رض 

وراحت الرعاة عىل جساس فأخربوه باألمر، وولت الناقة ولها عجـيج حتـى بركـت بفنـاء 

اسكتي فلك بناقتك ناقة أعظم منها، ثم : فقال لها جساس! واذاله : البسوس، فلام رأتها صاحت

فنفاه، كليـب عنـه  ،يقال له شبيث -أي غدير  -ظعن ابنا وائل بعد ذلك، فمرت بكر عىل نهى 

ال  :فنفـاهم عنـه وقـال ،ثم مروا عىل نهى آخـر يقـال لـه األحـص ،ال يذوقون منه قطرة :وقال

فمضوا حتى نزلـوا  ،فمنعهم إياه -واد عظيم  -ثم مروا عىل بطن الجريب  ،يذوقون منه قطرة

فمـر عليـه جسـاس وهـو واقـف عـىل غـدير  ،واتبعهم كليب وحيه حتى نزلوا عليـه ،الذنائب

ما منعناهم  :فقال كليب! طردت أهلنا عن املياه حتى كدت تقتلهم عطشا  :فقال له ،لذنائبا

أوقد ذكرتها أمـا إين  :فقال له ،هذا كفعلك بناقة خالتي :فقال له. من ماء إال ونحن له شاغلون

فعطف  ،أتراك مانعي أن أذب عن حامي ،لو وجدتها يف غري إبل مرة ال ستحللت تلك اإلبل بها

  .ه جساس فرسه فطعنه برمحعلي

وكان هامم بن مرة ينـادم املهلهـل أخـا كليـب وعاقـده أال يكتمـه وكانـا جالسـني، فمـر 

  ما رأيته كاشفا الـلـهو  ،إن له ألمرا :جساس يركض به فرسه مخرجافخذيه، فقال هامم
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فوثـب هـامم إليهـا،  ،ومل يلبث إال قليالحتـى انتهـت الجاريـة إليهـا ،فخذيه قط يف ركض

ومـا  ،أخيه فدفنه، وقام عىل قربه يرثيـه إىلسارته أن جساساقتل كليبا، وملا أصبح غدااملهلهل  ف

حتـى يـئس  ،وهو يجتـزئ بالوعيـد لبنـى مـرة ،ويرثيه باألشعار ،زال املهلهل بييك أخاه ويندبه

ودر دركـام  لـلــه إنه زير من مبلغ الحيني أن مهلهالأمىس قتياليف الفالة مجنـدال :وقالوا ،قومه

  .، استمر الرصاع بني الطرفني مدة أربعني سنهأبيكام ال يربح العبدان حتى يقتال

   بغدادريتدم

التي كانت مركزاهامامن مراكز العلم والثقافـة يف العـامل  بغداداملغول  دمر 1258يف عام 

ثـم احتلـوا . بالـلـهبقتل آخر الخلفاء العباسيني املستعصم  الخالفة العباسيةاإلسالمي وأسقطوا 

وأوقفـوا  عـني جـالوتمرص ذهب إليهم املامليك وهزموهم عنـد  إىل، وقبل أن يتوجهوا سوريا

  . زحفهم

  معركة بغرادس

هي معركة دارت رحاها يف ) كة بغرادس املعروفة أيضا باسم معر (معركة السهول الكربى 

ــام  ــني .ق 203ع ــانم ب ــادة  الروم ــيبقي ــائهم  القرطــاجينيوجيشــامن  ســكيبيو اإلفريق وحلف

ليغـادر  حنبعـل، والتـي كـان الهـدف منهـا اسـتدراج الحرب البونيقية الثانيةخالل  النوميديني

فريقي يف إجبار حنبعـل عـىل بهزمية القرطاجيني، نجح سكيبيو اإل . إفريقية إىلوالعودة  إيطاليا

  .معركة زاماإفريقية، حيث هزم يف وقت الحق يف  إىلمغادرة إيطاليا والعودة 

، وفـر معهـام معركـة يوتيكـايف الفرار بعد الهزميـة يف  وصيفاقس صدربعل جيسكونجح 

. من الجنود الذين فروا من املذبحة التي حدثت يف املعسكر القرطاجي بعد املعركة عدد قليال

، قــرر القرطـاجيون إيقــاف جــيش ســكيبيو األيبرييــنيجنــدي مـن املرتزقــة  4,000مـع وصــول 

يف قرطاجنـة ويف نوميـديا، وأصـبح لـدى اجمـع جنوداجـدد. اإلفريقي عن التقدم عرب إفريقيـة

م، غـادر سـكيبيو معسـكره يف .ق 203م ويف عـا. جنـدي 30,000صدربعل جيسكو وصيفاقس 

  .يوتيكا ملواجهة صدربعل جيسكو وصيفاقس يف مكان يدعى السهول الكربى

وجيشـامن القرطـاجيني والنوميـديني،  سـكيبيو اإلفريقـيواجه الجـيش الرومـاين بقيـادة 

وضـع صـدربعل املرتزقـة . وصـيفاقس صدربعل جيسكومدعامباملرتزقة األيبرييني، تحت قيادة 

  األيبرييني يف القلب، ويف الجناحني املشاة والفرسان القرطاجيني، بينام تشكل الجيش
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شـاة الخفيفـة والثالـث الروماين من ثالثة صفوف، األول من حاميل الرماح والثاين من امل 

  .من املشاة الثقيلة

ضغط الفرسان الرومان عىل املشاة والفرسان القرطاجيني يف الجناحني حتى أبعدوهم عن 

ـاوة، غـري أن . ميدان املعركة، ليبقى املشاة األيبرييني فقط يف امليدان قاتل املشاة األيبرييون برض

أمـر سـكيبيو مشـلته الخفيفـة . رومـانعددهم كان مساوياللصف األول من حـاميل الرمـاح ال

مل . يـون يف الفـخوبهذه الطريقة، وقـع املرتزقـة األيبري. والثقيلة مبهاجمة األيبرييني من الجانبني

  .من األيبرييني من الفرار من القتل يلقل يتمكن سوى عدد

  معركة بالتية

رسـية وقـد م بـني القـوات اليونانيـة والقـوات الفا .ق 479وقعـت عـام  -:معركة بالتيـة

نترصت القوات اليونانية وأجـربت القـوات الفارسـية عـىل الفـرار وإنهـاء املحـاوالت الفارسـية ا

   .إلحتالل اليونان

 حملة بالد الرافدين

حملة بالد الرافدين هي حملـة شـنتها بريطانيـا العظمـى ضـد الدولـة العثامنيـة خـالل 

 إىلأنزلت القوات الربيطانية جنودها يف الفاو وواصلت تقدمها  لعراقايف  الحرب العاملية األوىل

  .الشامل حتى املوصل

 دجلـةمحصـورة يف األرايض املحاطـة بنهـري  العراقكانت منطقة العمليات الحربية يف 

 والصـحراءحيث كان التحدي األكرب هو تحريك القوات واألمـدادت عـرب املسـتنقعات  والفرات

الحـرب كان الجيش السادس الثعامين موجود يف املنطقة يف بداية . والتي تحيط مبنطقة الرصاع

حيث كان لدي العثامنيني وحـدتني فقـط متمركـزتني يف املنطقـة وهـام الفيلـق  العاملية األوىل

 37والفيلق الثامن بالفرقة ال  املوصلالسابع الفرقة الخامسة والثالثون والسادسة والثالثون يف 

  .بغداديف  38و 

وكان الهجوم األول بقصف من البحرية  االحتالل الربيطاين للعراقبدأ  ،1914 نوفمرب 6يف 

وكـان يف . الخلـيج العـريبيف  شط العربعند مصب  والية البرصةعىل الحصن القديم الفاو، يف 

وبحلـول . فع فقـطوأربعـة مـدااعثامنياجندي 350ما يقـارب  الفاومواجهة األنزال الربيطاين يف 

مدينـة  إىلوتحركـت فرقـة البونـا . رقة البونـا عـىل الشـاطئنزال نصف فإ تم  ،نوفمربمنتصف 

  .البرصة
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ـةهاجم الجيش الربيطاين مدينة  ،وبعد أسبوعيني نوفمرب 22يف  ضـد قـوة عثامنيـة  البرص

، )Suphi Pasha) صـايف باشـامن قيادة املنطقة العراقية بقيـادة  عريبمجند  2900مكونة من 

  .حتاللهااومتكنوا من 

خليـل أسري معه، ولقد كان جيش العثامنيني األسـايس بقيـادة  1200و  صايف باشاتم أرس 

  .وقاموا مبجهود ضئيل لطرد الربيطانيني. بغدادشامل غرب ميال  275يتمركز عىل بعد  باشا

، وأدرك خطأ التقليل مـن أهميـة حملـة أنور باشاناظر الحربية العثامين  بغداد إىلوصل 

الداغستاين قائدالجيش العشـائر املتطـوعني  محمد فاضل باشاق ولهذا عني الفري. بالد الرافدين

 محمـد فاضـل باشـاوالفريـق  35، ولقـد أمـر الفرقـة الكـوتلقتال الجيش الربيطاين يف جبهة 

 Battle of Sarıkamışقائدها يف معركة  38ولقد فقدت الفرقة . مواقعهم القدمية إىلبالعودة 

  .ثم أعيد تكوينها بعد ذلك

ومل يكـن لـدى الجـيش . العـراققيـادة منطقـة  سليامن عسكري بكتوىل  ينايرويف شهر 

  .جالليبويل ماتزال دائرة معركةاملنطقة حيث كانت  إىلالعثامين أي موارد أخرى لتحريكها 

  :م 732/ ه  114) تور بواتية ( معركة بالط الشهداء 

 :العرب يف األندلس إحدى معارك

عـىل حـدود _ الربانس (عرب املسلمون بقيادة السمح بن مالك الخوالين جبال الربتات      

ن و وقد وصل املسـلم ،قلب القارة األوروبية إىلثم توالت محاوالت املسلمني يف التوغل ) فرنسا

   .وش األوروبية ضد املسلمنييوهناك تجمعت  الج م 732/ ه  114حدود فرنسا يف عام  إىل

بـالط (عنـد األوروبـني و) تور بواتية(معركة فاصلة بني الطرفني عرفة باسم  توهناك جر 

وتـوىل قيـادة  ،الغـافقي نذ توىل قيـادت املسـلمني فيهـا عبـد الـرحمإ عند املسلمني ) الشهداء

سـلمني اعتقـدوا أن ن املأ ال إ  ،بدايـة املعركـة للمسـلمنيوكان النرصـ يف  ،األوروبني شارل مارتل

ن يعيـدون و فأخـذ االوروبيـ ،جمـع الغنـام إىل ولجـأوا ،وخالفو أوامر القائد ،املعركة قد انتهت

واستشـهد  ،ومن ثم متكنوا من هزمية املسـلمني ،منيلواعادوا الكرة عىل املس ،تجميع صفوفهم

ركـة بـالط مع ولهـذا سـميت ،الغافقي وعدد كبري مـن املسـلمني نيف هذه املعركة عبد الرحم

   .الشهداء
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  الثورة البلشفية الروسية

  عوامل الثورة 

  .الجوع والفقر الذي كان يعيشه الشعب الرويس .1

   .لهائلة التي مني بها الروس بسبب دخولها الحرب العاملية األوىلاالخسائر  .2

   .وكراهية القيرص بسبب سياسته الظاملة ،عوامل السخط عىل الحكم  القيرصي .3

   .لتمييز  بني فئات الشعب حتى يف الوظائفانتشار الطبقة وا .4

   .البالد يف واألدارية الرشوة واملحسوبية وسوء النظم السياسة .5

  قيام الثورة 

وتزايـد أعـداد القـتىل  ،زاد سخط الناس وغضبهم يف روسيا بسبب نقص الطعام والوقـود
  .بني صفوف الجند املشاركني يف الحرب العاملية الألوىل

أذار سـنة  8يف ) بـرت وغـراد ( تجمع الناس يف شوارع العاصمة  إىلر أدت مثل هذه األمو 
   .وعم العصيان أرجاء البالد الروسية ،اذار 11يف ا رضاباال عامل الرتام الثم اعلن  ،م 1917

وأقاموا مجالس منتخبـة مـن سـكان املـدن يف  ،يطرة عىل العاصمةسومتكن العامل من ال
) ال روما نوف ( فانتهى حكم  ،عىل القيرص وأرسته ثم قبض ،)مجالس السوفيت ( روسيا هي 

  .يف روسيا

واستطاع القضاء عىل الحكومة ورفع شعار  ،عاد لينني من منفاه فجمع األنصار واملؤيدين
  :هي ،يتضمن اربعة بنود

  .والحكم للسوفييت ،والغذاء للجميع ،السالم للجيش واالرض للفالحني

وقامت الثورة البلشـفية بالسـيطرة  ،يف ثورة واحدةثم اتحد الفالحون والعامل والجنود  
وأعلـن قيـام أول حكومـة اشـرتاكية  ،م 1917عىل األبنية واملرافق العامة يف ترشين الثاين سـنة 

ـه يف العـامل إىلبرئاسة لينني فأرسعت الحكومة الجديدة   ،وضـع أسـس النظـام الشـيوعي ونرش
    .ل حق السيطرة عىل املعامل وإدارتهاومنح العام ،وصدرت قرارات تتعلق بتأميم األرايض

  معركة بلعا  

بني عدد من الثوار الفلسـطينيني 1936وهي من أكرب معارك ثورة  3/9/1936وقعت يوم 

  اعرتفت القيادة .وبني القوات الربيطانية يف فلسطني والسوريني والعراقيني
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بته خطرية، ومبقتل عريف وبجرح ثالثة أحدهم إصا ،الربيطانية مبقتل ضابطني أحداهام طيار

 ،تلقى الشعب العريب الفلسطيني أخبار هذه املعركة الظافرة بارتياح كبري ،وجرح إثنني آخرين

قررت الحكومة الربيطانية بعد هذه املعركة اتخاذ اجراءات أكرث ف وقويت الروح املعنوية لديه

ومنها إعالن حالة  ،ممن أجل إعادة النظا" رجال العصابات "  رصامة وشدة يف التعامل مع

 .الطوارئ

  )1(حملة البلقان 

 مملكــة بلغاريــاحملــة البلقــان يف الحــرب العامليــة األوىل هــي جبهــة تحاربــت فيهــا 

ــةواإلم ــاوية املجري ــة النمس ــة رباطوري ــة العثامني ــة والدول ــة األملاني ــة  واإلمرباطوري ــن جه م

 ومملكـة رصبيـا ومملكـة الجبـل األسـود وفرنسـا واململكـة املتحـدة واإلمرباطوريـة الروسـية

  .من جهة أخرى) حلفاءالحقا مع ال ومملكة اليونان مملكة رصبيا(و

، فإنـه لـيس املجر-والنمسا رصبياالسبب الرئييس يف الحرب العاملية األوىل هو العداء بني 

رصبيـا  ىلـد. املجر-النمسا :الشامل إىلمن املستغرب أن يقع القتال بني رصبيا وجارتها القوية 

  .1915يف أواخر  عقدت ضد النمسا واملجر ألكرث من سنة قبل أن يتم احتاللها

ولكن ثبت أن هـذه  1916يف الحرب يف  رومانياالدبلوماسية املتحالفة متكنت من ادخال 

بعد وقت قصري من دخول الحرب، اتحدت أملانيـا والنمسـا وبلغاريـا . كارثة بالنسبة للرومانيني

واإلمرباطورية العثامنية يف هجوم احتلت بواسطته ثلثـي بالدهـم يف حملـة رسيعـة انتهـت يف 

الرومانيـة والروسـية متكنـت مـن تحقيـق اسـتقرار يف  ومع ذلـك، فـإن الجيـوش. 1916دجنرب 

  .مولدافياالجبهة والحفاظ عىل 

  .جانب الحلفاء إىلدخلت اليونان يف الحرب ، 1917يف عام 

 النمسـامتكن الجيش الرصيب من محاربة الجـيش النمسـاوي املجـري األكـرب منـه إال أن و 

-النمسـا قامـت 1915يف عـام . كانت تركز اهتاممها عىل مجابهة الجيش الرويس العتيد املجرو 

  .الجبهة، وبدبلوماسيتها، جلبت بلغاريا كحليف جديد إىلاملزيد من الجنود  املجر

، وكـان 1916جانب الحلفـاء يف غشـت  إىلاختارت الحكومة الرومانية يف النهاية الوقوف 

قبل سنة كـان االملـان . وبدأت الحرب يف شكل كارثة لرومانيا. ترانسيلفانياالسبب الرئييس هو 

واستولوا عـىل أكـرث مـن نصـف  ودوبروجا واالشيان قد غزوا و والنمساويون، والبلغار والعثامني

، قامت فرنسا بإعادة تـدريب فـرق عسـكرية تحـت قيـادة 1917يف عام . جيشها كأرسى حرب

ــوتالجــرنال  ــاين، رغــم تفكــك جــيش  هــرني بريتيل ــدها، حــارب الجــيش الروم وإعــادة توري

  .مولدافياوقد نجح يف احتواء الجيوش األملانية يف  اإلمرباطورية الروسية
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ملعاهـدة بريسـت وتوقيـع روسـيا  أوكرانيـا، بعد اندفاع القوات األملانية يف 1918يف ماي 

معاهـدة  ووقعـت مل يكن لرومانيا املحارصة خيـار آخـر سـوى رفـع دعـوى للسـالم ،ليتوفسك

أمـام بلغاريـا اضـطرت هـده األخـرية  سـالونيكوبعد الهجـوم النـاجح عـىل . 1918بوخارست 

  .1918 نوفمرب 10للخروج من الحرب وعادت رومانيا للمشاركة يف الحرب يف 

  .بلغارياأعلنت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا الحرب عىل  .1915أكتوبر من  األوليف 

حصل النمساوين عىل دعم عسـكري مـن أملانيـا، ودبلومـايس مـن بلغاريـا  1915يف عام 

فتعرضت القـوات الرصـبية للهجـوم مـن كـل مـن الشـامل والجنـوب، واجـربوا عـىل . كحليف

 قادراعىل املناورة حتى وإن كان قامئـا وكان تراجعا مدروسا، حيث بقي الجيش الرصيب. الرتاجع

استقرت الجبهة تقريبا حول الحدود اليونانية، من خالل تدخل مـن بريطانيـا . حاليا يف اليونان

بعد فرتة طويلة من تراكم القوات وتدريبها للحلفاء،  ،نيكسالو وفرنسا وإيطاليا التي حطت يف 

 تحت القيادة الفرنسية النشطة تكونت قوات مجتمعة فرنسـية ورصبيـة ويونانيـة وبريطانيـة

اقنعـت الحكومـة البلغاريـة  حيـث أوىل انتصـاراته وكانـت .شن عدة هجامت من اليونان من

ات األملانيـة والنمسـاوية التـي حاولـت ثم هاجم الشامل وهزم القـو . للسعي من أجل السالم

  . استعاد هدا الجيش كل من رصبيا واستعد لغزو املجر مبارشة 1918يف أكتوبر . وقف الهجوم

 1916ائب عـىل الحـدود اليونانيـة مـن عـام تست ك عىل الفرنسيون والربيطانيون رصحا

اليونـان ملسـاعدة رصبيـا،  إىليف األصل، ذهب الفرنسيون والربيطانيون . 1918نهاية عام حتى 

. فائـدة فيـه، أصبح استمرار وجـودهم أمـرا ال 1915ولكن مع فشل فتح رصبيا يف خريف عام 

انخفاض نصف الجيش البلغـاري،  إىلدت أ فقط عمليات  وقد أنجزتمنذ ثالث سنوات تقريبا، 

  .بعيدا عن بلغاريا يف أي حالالذي مل يكن ليذهب 

  )2(معركة البلقان 

لـدحر تحـالف شـعوب البلقـان يف البلقـان مـن قبـل قامت هذه املعركه .معركة البلقان

  .الجيش العثامين

  .بني الجيش العثامين بقيادة مراد الثاين وبني جيوش تحالف شعوب البلقان 

الف شعوب البلقان يف معركـة دحر الجيش العثامين بقيادة مراد األول تح 1448يف عام و 

سقوط اآلالف من القتىل والجرحى وأرس الكثريين وكان النرص حليفاللسـلطان  إىلطاحنة أدت 

كرس مراد الثاين شوكة شعوب البلقان بعد انتصـاره علـيهم وكبـدهم اآلالف وبذلك .مراد الثاين

 .من القتىل والجرحى كام أرس الكثريين
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  )م.ق 404-431(حرب البلوبونيز 

أسسـت املـدن  ،يف معركة سـهل املـارثون شـامل أثنـا ،متكن اليونانيون من هزمية الفرس

سـم االيومانية حلفادفاعيا ضد الخطر الفاريس وتولت أثنـا زعامـة هـذا الحلـف الـذي عـرف ب

ستغلت مركزها القوي لفرض إرادتها عـىل بـاقي املـدن اليونانيـة اإال أن مدينة أثنا  "الديلويس"

التي قـادت حلفـاآخر مـع مجموعـة مـن املـدن اليونانيـة  هإلصطدام مع إسبارطا إىلمام أدى 

حـرب " وعرفـت بإسـم ،واسـتمرت قرابـة سـبعة وعرشـين عامـا ،فنشبت الحرب بني الطـرفني

  "البولنيز

  .مام ساعد مقدونيا عىل قيادة املدن اليونانية فيام بعد .وانتهت بهزمية أثنا وحلفائها

  أحداث بنزرت

املواجهـة املسـلحة  إىل، تشـري تونسو معركة الجالء كام تسمى رسميا يف أحداث بنزرت أ 

 والجيش التونيس بنزرتاملرابطة قرب مدينة  القوات الفرنسيةبني  1961 ةجويليالتي دارت يف 

القصـف الفرنيسـ لبلـدة سـاقية أعوام عـن  3جاءت األزمة بعد . تسانده أعداد من املتطوعني

انـدلعت . شـارل ديغـولوالجـرنال  الحبيـب بورقيبـة، ووسط تأزم العالقة بـني الـرئيس يوسف

املعارك بعد فشل املفاوضات حول جـالء قاعـدة بنـزرت مـن طـرف الجـيش الفرنيسـ لتنـدلع 

حبة آالف من املتطوعني حصار القاعـدة معارك ضارية حاولت خاللها قوات الجيش التونيس ص

 الجزائـرإال أن القوات الفرنسية قامت بشن هجوم معاكس كاسح مستندة عىل تعزيزات مـن 

أيـام مـن  4علن عـن وقـف إلطـالق النـار بعـد أ ثم . ومتكنت من احتالل جزء كبري من املدينة

جالء الجنود الفرنسيني نهائيـا  إىلاملواجهات، ثم افتتحت سلسلة من املباحثات أدت يف النهاية 

املواجهة سقوط املئات من التونسـيني يف سـاحة القتـال مـام  هذه سببت. 1963 أكتوبر 15يف 

  .عرض الرئيس بورقيبة النتقادت شديدة حول طريقة إداراته لألزمة

  معركة بنفنتوم األوىل

يف الوقت الحايل  بينيفنتوم بالقرب من مدينة .ق 214دارت معركة بنفنتوم األوىل يف عام 
 تيبرييـوس جراكـوسبقيـادة  الرومانيـة، وفيها استطاعت القوات الحرب البونيقية الثانيةخالل 

  .من التعزيزات حنبعل، وبالتايل حرم نو بن بوملقارهابقيادة  القرطاجيةهزمية القوات 
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أبرز ما يف هذه املعركة هو استخدام جراكـوس للعبيـد والجنـود املتطـوعني، وهـو األمـر 
ولتشـجيعهم، وعـد جراكـوس العبيـد الـذين . وفالذي ال يلجأ إليه الرومان إال يف أحلـك الظـر 

كانت هذه املعركة جـزءامن الحملـة الرومانيـة إلخضـاع . سيأتون برؤوس القرطاجيني بالحرية
  .كانايمدن الجنوب اإليطايل التي انضمت لحنبعل بعد 

اسـرتاتيجية  فـابيوس ماكسـيموسبعد الهزمية الكارثية يف كاناي، انـتهج الرومـان بقيـادة 
لقتال حنبعل تعتمد عىل عدم مواجهته مواجهات مبـارشة ويف نفـس الوقـت منـع أي  جديدة

بإمـدادات قوامهـا  هـانو بـن بوملقـاربعـل ينتظـر وصـول كان حن. إمدادات من الوصول إليه
كـان . كامبانيـاللهجـوم عـىل مدينـة نـوال يف  نوميـديفـارس  1,200و  قلـوريجندي  17,000

جراكوس مع قواته يف بينيفنتو عندما علم بأن هانو عىل بعد حـوايل ثالثـة أميـال مـن املدينـة 
، لـذا قـرر أن يتحـرك للتصـدي لـه قبـل أن يـتمكن مـن الوصـول "نهـر كـالور " عىل ضـفاف 
  .حنبعل إىلباإلمدادات 

كانـت . ل من معسكر هانو، إصطفت قوات جراكوس اسـتعداداللمعركةعىل بعد نحو مي
املعركة دموية، فقد كان دافـع جنـود جراكـوس هـو العـودة بـرأس أحـد القـتىل القرطـاجيني 

ليتحقق النرص الكامل، أعلن جراكوس أنه لن يحرر أي من العبيـد قبـل . ليحصلوا عىل حريتهم
حق للرومان مع تـدمري لجـيش هـانو واالسـتيالء كانت النتيجة نرص سا. أن يبيدوا جيش العدو

  .من رجاله من الفرار 2,000عىل معسكره، ومل يتمكن سوى أقل من 

بعــد هزميــة قــوات هــانو، إضــطر حنبعــل . كافـأ جراكــوس قواتــه بتحريــرهم مــن الــرق
  .ه اإليطاليني يف قبضة الرومانء، تاركاحلفاكامبانيالالنسحاب من 

  معركة بني األحمر 

قام فرديناند ملك أراغون بالهجوم عـىل أمـري غرناطـة  ) 159صورة ( ..معركة بني األحمر
ني بني جيش أراغون بقيادة امللـك فردينانـد وبـوقد وقعت .محمد يوسف امللقب بابن األحمر

 1492يف عـام .ابن األحمر الذي كان يقود جيشه والذي اسـتعان مبلـك بنـي مـرين يف مـراكش
و اضـطهد فردينانـد  .سـقطت العاصـمة غرناطـة.جرت معركة ضارية انتهت بسقوط غرناطـة

 .انتهى حكم املسلمني يف األندلس .املسلمني وأرغمهم عىل مغادرة إسبانيا

  غزوة بني سليم

 اإلسـالم رسولالتي قادها  معارك العرص النبويوة بني سليم من معركة بني سليم أو غز 
فمكـث ثالثـا ثـم  غزوة بـدر الكـربىبعد فراغه بسبعة أيام من  عليه وسلم الـلـهصىل محمد 

بـن أم  الـلــهعبـد وقيـل  سـباع بـن عرفطـةومل يلق حربا وقد كان استعمل عىل املدينة رجع 
 مكتوم
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  غزوة بني قريظة

عليـه وسـلم يف السـنة  الـلــهغزوة بني قريظة هـي غـزوة شـنها الرسـول محمـد صـىل 
نتهـت باستسـالم بنـي قريظـة ا املدينـة املنـورةالخامسة للهجرة عىل يهود من بني قريظة يف 

بقتـل الرجـال وسـبي ) مبوافقـة الرسـول الكـريم( سعد بن معاذبرشط التحكيم فحكم عليهم 
 .الذراري والنساء وتقسيم أموالهم وأراضيهم عىل املسلمني

وه يف عليـه وسـلم وبنـي قريظـه عهـدا نقضـ الـلـهنه كان بني النبي محمد صىل أ سببها 
عليه وسلم  الـلـهراد الرسول صىل أ هم فئجانب قريش وغطفان حلفا إىلغزوة الخندق ووقفوا 

عنها روى  الـلـهن يؤدبهم ويقتص منهم ويتضح لنا جلياالسبب من خالل حديث عائشة ريض أ 
 جربيـلملا رجع يوم الخندق ووضع السالح واغتسل، أتـاه  الـلـه، أن رسول عائشةعن  البخاري

ها هنا، وأومـأ : قال" أين؟ إىلف: "، قال)أي املالئكة(ما وضعناه  الـلـهو ! قد وضعتالسالح: فقال
خـرج إلـيهم رسـول ف: قالـت. حقه الـلـهماال وولدا فلم يفوا  الـلـهبني قريظة، فقد أتاهم  إىل

بنـي قريظـة فـدخلوا  إىلبالسـري  عليـه وسـلم الـلــهصـىل  مر محمدوأ .عليه وسلم الـلـهصىل 
سعد بن ليلة حتى استسلم اليهود عىل التحكيم فحكم فيهم  25 فحارصهم املسلمونحصنهم 

، وكان بنو قريظة حلفاء األوس، فحكـم علـيهم سـعد بـأن تقتلمقـاتلتهم، وأن األوسأمري  ذمعا
مـن  الـلــهبحكـم حكمت عليهم (تسبى ذراريهم، وأن تقسأمموالهم، وقال له الرسول الكريم 

فـأمر رسـول  ،قريظـة لرسوله عىل لسان جربيـل بحـرب بنـي الـلـه أمر من) أرقعةفوق سبعة 
  .ن ال يصلني العرص إال ببني قريظةعليه وسلم مؤذنا، أ  الـلـهصىل  الـلـه

بني قريظة يزلزل حصونهم ويقذف الرعب يف قلوبهم ودنا رسول  إىلجربيل بعث بعث  
عنه فقـال أتشـتمونني ؟ قـال فجعلـوا يحلفـون منهم وترسنا  -عليه وسلم  الـلـهصىل  - الـلـه

حـارصوهم ما فعلنا ويقولون يا أبـا القاسـم مـا كنـت جهـوال  :بالتوراة التي أنزلت عىل موىس
ثم . عىل الجهاد والصرب -عليه وسلم  الـلـهصىل  - لـهالـأشد الحصار وحضهم رسول  املسلمون

ال املسـلمني  وأمسـكوا عنـه وقـد حتـى تركـوا قتـ مسكرهم إىلعىل حصونهم وما رجعوا  باتوا
فوض سعد بن معاذ بالحكم يف بني قريظة قال سعد فإين أحكم فيهم أن يقتل من جرت عليه 

لقـد  عليه وسـلم الـلـهصىل  الـلـهفقال رسول . املوىس، وتسبى النساء والذرية وتقسم األموال
  .عز وجل الـلـهحكمت بحكم 

  غزوة بني قينقاع

األنصـار، التـي كانـت  املسلمنيمة زوج أحد كان سبب الغزوة ملا حدث لتلك املرأة املسل
لرشاء حيل لها، وأثناء وجودهـا يف محـل ذلـك الصـائغ  اليهوديف السوق فقصدت أحد الصاغة 

  اليهودي، حاول بعض املستهرتين من شباب اليهود رفع حجابها والحديث إليها، فامتنعت 
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ظهرهـا، فلـام  إىلفقام صاحب املحل الصائغ اليهودي بربط طرف ثوبها وعقـده . وأنهته
ليهود يضحكون منها ويتنـدرون عليهـا فصـاحت فاخذ ا. وقفت ارتفع ثوبها وانكشف جسدها

فتقدم رجل مسلم شهم رأى مـا حـدث لهـا، فهجـم عـىل اليهـودي . تستنجد من يعينها عليهم
 الـلـهقام رسول ف. فقتله، وملا حاول منعهم عنها وإخراجها من بينهم تكاثر عليه اليهود وقتلوه

اول أحـد املنـافقني التوسـط ليلـة حتـى وافقـه عـىل حكمـه وحـ 15ن بحصار اليهود و واملسلم
  . واجالهم عن املدينة عليه وسلم الـلـهصىل فغضب الرسول 

ود بنـي قينقـاع الـذي يـدل عـىل ملـا وقـع مـن يهـ عليه وسـلم الـلـهصىل غضب النبي 

خمـس  15ملعـاقبتهم فحـارصوهم  وخرج ومعه املسـلمون خيانتهم وغدرهم ونقضهم للعهود

 عليه وسلم الـلـهصىل  الـلـهاالستسالم والنزول عىل حكم رسول  إىلليلة حتى اضطرهم  ةعرش 

بإخراجهم من ديارهم جزاء غدرهم وخيـانتهم وكـان ذلـك يف منتصـف شـوال مـن  قىضالذي 

  .السنة الثانية للهجرة

  غزوة بني لحيان

غزوة بني لحيان حدثت يف السنة السادسة للهجرة بـني املسـلمني وبنـي لحيـان الهـدف 

بـل منها كان معاقبة بني لحيان عىل غدرهم بستة مـن الـدعاة املسـلمني عنـد مـاء الرجيـع ق

  .عامني من الغزوة

  غزوة بني املصطلق

غزوة بنى املصطلق حدثت يف السنة الخامسة للهجرة يف املريسيع وهي ماء لبني خزاعة 

 يفرس وكان الطرف اآلخر هـم بنـ 30رجل معهم  1000بلغت قوات املسلمني . يف وادي قديد

رث بـن أبـر رضار املصـطلق بقيـادة الحـا القضاء عىل تجمع بني إىلهدفت الغزوة . املصطلق

 .املدينة املنورةحيث كانوا يتجمعون ملهاجمة 

ندما علم بنو املصطلق بذلك هـرب املريسيع وع إىلوصل املسلون بقيادة الرسول محمد 

 يتهيأ الحارث للحرب وترامى الطرفان بالنبل لسـاعة ثـم هجـم املسـلمون عـىل بنـ. معظمهم

 2000غنم املسلمون يف هذه الغزوة . وأرسوا الباقني واستشهد مسلم واحد 10املصطلق وقتلوا 

وكـان معهـا مـن  ،وكان من االرسى بريرة بنت الحارث سـيد بنـي املصـطلق. شاة 5000بعري و

وسـالمه  الـلــهوقد تزوج الرسول صلوات . سرية وزعت عىل املسلمنيأ نساء بني املصطلق مئتا 

وكان السبب يف زواجه منها أنه ملا قسم عليه الصالة والسالم . جويرية: علية من بريرة وسامها

  وأرادت جويرية من رسول  ،السبايا، وقعت جويرية يف سهم ثابت بن قيس
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وتزوجها، وبسببها فـك املسـلمون  الـلـهأن يقيض عنها مكاتبتها، ففعل ذلك رسول  الـلـه

خـرج :( عنها ذات صـرب وعبـادة، فعـن ابـن عبـاس قـال الـلـهوكانت ريض  .أرساهم من قومها

 إىل(فحـول اسـمها  ،عليه وسـلم مـن عنـد جويريـة وكـان اسـمها بـرة الـلـهصىل  الـلـهرسول 

: مل تزايل يف مصالك هذا، قالت: ها ورجع وهي يف مصالها فقال، فخرج وهي يف مصال )جويرية 

 الـلــهقد قلت بعدك أربع كلامت ثالث مرات لو وزنت مبا قلـت لـوزنتهن، سـبحان : نعم، قال

وكان الهدف من  .رواه أبو داود) وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلامته 

ارث الطمع يف إسالم قومهـا، وقـد تحقـق هـذا الهـدف من جويرية بنت الح الـلـهزواج رسول 

 ،املسلمني بإسالم قومها وأصبحوا قوة تنرش اإلسـالم وتـدافع عنـه وتحميـه الـلـهالسامي، فأعز 

 .اإلسالم وتحاربه وتعادية وءبعد أن كانوا قوة تنا

  معركة بني نعيم

  م 1968بنانية والحركة الصهيونية عام لمعركة بني قوات فتح الهي 

  .عدوبالساعة وألحقت خسائر فادحة  24استمرت املعركة قد و 

  معركة بو

سـببا  الحرب البونيقيـة الثانيـةم، خالل .ق 203كانت معركة وادي بو التي دارت يف عام 

قـد حـط بجيشـه يف  ماجو برقـاكان القائد القرطاجي . إيطاليايف تغيري مجرى الحرب يف شامل 

، وبالتايل يعرقل بشكل غـري مبـارش ليشغل الرومان بالحرب يف الشامل قبل عامني، وذلك جنوة

حد بعيد يف إعادة إشعال فتيـل االضـطرابات بـني  إىلنجح ماجو . إفريقيةخطط الرومان لغزو 

 رومـاإضـطرت . ضد الهيمنـة الرومانيـة) تروسكانينيالليغوريني والغاليني واأل (السكان املحليني 

). لومبارديـا(معركـة وقعـت يف إنسـوبريا  إىل أدى يف النهاية لتوجيه قوات كبرية ملواجهته، مام

وبعـد فـرتة قصـرية، . هزم ماجو، وإضطر لالنسحاب، وبالتايل فشلت حملته يف تحقيـق هـدفها

يف إكتســاح الجيــوش القرطاجيــة التــي أرســلت ملواجهتــه يف حملتــه  ســكيبيو اإلفريقــينجــح 

الذي كان ( حنبعلية ماجو من شامل إيطاليا مع شقيقه استدعت الحكومة القرطاج. اإلفريقية

ومع ذلك، واصلت فلول قوات القرطاجي يف األلبية فرنيس . سكيبيو، ملواجهة )آنذاك قلوريةيف 

بعـد الهزميـة الكارثيـة يف  انتصـار الرومـان. ملضايقة الرومان لعدة سنوات بعد انتهـاء الحـرب

، ثـم جاءتـه يبرييـاأ آخـر قواعـد القرطـاجيني يف  قادس، ظل ماجو لبعض الوقت يف معركة إليبا

شامل إيطاليا عن طريق البحر، بهـدف نقـل  إىلبأن يغادر أيبرييا ويتوجه  قرطاجنةاألوامر من 

  هناك بالتنسيق مع حنبعل الذي كان يف إىلالحرب 
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فقد  وقد. مرحلة خطرية للغاية بالنسبة للقرطاجيني إىلكانت الحرب وصلت . بالجنو  

  .ءهمالقرطاجيون حلفا

  معركة بواتييه 

بـني القـوات اإلنجليزيـة .معركة بواتييه يف نطاق حرب املائة عام بني اإلنجليز والفرنسيني

  .وبني القوات الفرنسية

  .1356يف عام  وقعت املعركة بني اإلنجليز والفرنسيني 

  .ووقع امللك الفرنيس يف األرس .انترص اإلنجليز واحتلوا جزءاكبريامن فرنسا

  غزوة بواط

 عليـه وسـلم الـلــهصـىل محمـد اإلسـالم  معركة بواط أو غزوة األبواء ثاين غـزوة غزاهـا

 السـائب بـن عـثامن بـن مظعـون املدينةواستعمل عىل  هـ 2من  ربيع اآلخرفخرج بنفسه يف 

  .من ناحية رضوى ثم رجع ومل يلق حربا بواطفسار حتى بلغ 

  ثورة بوديكا 

بني القوات السلتية وبني القوات .قيام ملكة السلت بالهجوم لسحق الرومان :ثورة بوديكا

  .الرومانية

ديكا ملكة قبيلة آيسـيني السـلتية يف بريطانيـا بهجـوم مباغـت م قامت بو .ق61يف عام  

عىل القوات الرومانية إال أن العيون الرومانية كانت قد سـبقتها واسـتعد الرومـان لهـا وقضـوا 

  .عىل ثورتها يف معركة فاصلة

انتحرت بوديكا بالسم مفضلة ذلك عـىل  .خرست بوديكا املعركة وعرضت قبيلتها للدمار

  .ن أو عرضها مقيدة بالسالسل يف شوارع روما ومن ثم إعدامهااملوت يف السج

 معركة بوردو

معركة بوردو أو معركة برذال أو معركة وادي جارون  هـي معركـة حـدثت بـني جيـوش 

سـنة  أودو أكيتانيـابقيـادة دوق  والفرنجـة عبد الرحمن الغافقي األندلس وايلبقيادة  األمويني

  .معركة تولوزشكلت املعركة انتصارا حاسام وشامال للمسلمني وثأرا لهزميتهم يف . 732

، تعرض عبد الرحمن ملعارضة شـديدة مـن 730بعد بداية واليته الثانية عىل األندلس يف 

) اسمه الكامل هـو عـثامن بـن نيسـة منـوزة(منوزة  املحيل املعروف باسم الرببريقبل القائد 
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أبرم منـوزة بعـد سـامعه أخبـارا عـن اضـطهاد . الربانسالذي كان يتحصن يف مدينة رسدانيا يف 

عبـد الـرحمن الـذي عـرب  كانـتسـبقت وفـاة منـوزة . هدنة مـع أودو شامل إفريقياالرببر يف 

ـعة كبـرية عـرب  نابرةأقىص نقطة يف غربها ومر من خالل  إىلالربانس  حتـى  أكيتانيـاوتقدم برس

. بسهولة وقتل قائد حاميتها العسكرية يف املعركة بوردوسيطر عبد الرحمن عىل مدينة . بوردو

النتصـار يف بـوردو التقـى جيشـا عبـد الـرحمن وأودو قـرب نهـر وعند مسريه يف الشامل بعد ا

انترص جيش عبد الرحمن انتصـارا سـاحقا عـىل جـيش الفرنجـة الـذي . نهر دوردونجارون أو 

صاله واستوىل املسلمون عىل األديرة الغنية بشامل أكيتانيـا قبـل اسـتئناف مسـريهم تبعرثت أو 

معركـة املسـلمني يف الذي هـزم  شارل مارتلكان أودو قد استنجد بعدوه اللدود . نحو الشامل

  .تورقرب مدينة  732أكتوبر  10الحقا يف  بالط الشهداء

  معركة يورك تاون 

بـني الجيـوش  .مـن معـارك حـرب االسـتقالل األمـرييك ضـد بريطانيـا ،معركة يورك تاون

م طوقـت الجيـوش املتحـدة 1780خـالل أيلـول وترشـين األول .املتحدة األمريكيـة والفرنسـية

ــة والفرنســية  ــدي بريطــ 8000األمريكي ــود جن ــا وقــد حــاول الجن ــاون بفرجيني ــورك ت اين يف ي

  .الخلف واستسلموا يف اليوم التايل إىلالربيطانيون الهرب عرب نهر قريب لكن أعادتهم العاصفة 

  .كانت هذه آخر حروب االستقالل األمرييك مع بريطانيا .جندي بريطاين 8000استسلم 

  :مجزرة بورنوفوت

  ئيلبني القوات العربية وإرسا 1967/ايار

  )276ص :انظر التفاصيل (

  معركة بورودينو

  معارك نابليون يف روسيا من 

  حروب االئتالف الخامس لنابليون بونابرت وهي إحدى

، فوافـق موسـكوعرض الروس عىل نابليون معركةيف نهاية املطـاف، عـىل أن تقـع خـارج 

جنـدي  44,000معركة بورودينو، التي نجـم عنهـا خسـارة "نابليون عىل هذا االقرتاح، ونشبت 

  جندي فرنيس ما بني قتيل وجريح وأسري، وقد قيل يف هذه  35,000رويس و
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وعىل الرغم من أن . املعركة أنها كانت أكرث املعارك دمويةيف التاريخ البرشي حتى ذلك الحني

رنسيني انترصوا، إال أن الروس تفاخروا بأنهم صمدوا يف وجه نابليون ومل يعطوه الفرصة الف

: قال نابليون عن هذه املعركة. التي كان يحلم بها، بأن يقيض عليهم يف معركة واحدة حاسمة

لقد أظهر الفرنسيون . موسكوإن أسوأ معركة خضتها يف حيايت كانت تلك التي وقعت قرب "

  ".أنفسهم مبظهر مستحقي النرص، لكن الروس أظهروا أنفسهم مبظهر غري املقهورين

تراجع الجيش الرويس بعد معركـة بورودينـو ملـا بعـد مدينـة موسـكو، فـدخلها نـابليون 

. بإجراء محادثـات السـالم ءالقيرص سيطلب منه البد معتقدا أن فتحها سوف ينهي الحرب وأن

، رفض االستسالم وأرضم النـار يف جميـع أنحـاء "روستوپشنيفيودور "إال أن حاكم املدينة، املدعو 

نسحب الجيش الفرنيس مـن اوبعد شهر من هذه الحادثة، . موسكو ليالوأحرقها عن بكرة أبيها

اضطراب األوضاع يف فرنسا وخوفه مـن فقـدان  موسكو بعد أن بلغت نابليون أنباء مقلقة عن

  . سلطته

عاىن الفرنسيون معاناة كبرية أثناء انسحابهم وذاقوا األمرين، إذ تعاون برد الشتاء الرويس 

  .واملرض ومناوشات األقنان عىل إفناء الجيش صالقار 

  معارك البوسنة والهرسك 

اتجهت الشعوب التـي تشـكل  ،معارك البوسنة والهرسك بعد انهيار النظام الشيوعيمن 

وهكـذا قامـت دولـة كرواتيـا ودولـة سـلوفينيا  ،إقامة حكوماتها املستقلة إىلدولة يوغوسالفيا 

قام تحـالف ) البوسنة والهرسك(وعندما أعلن املسلمون يف  ،ودولة الرصب ودولة الجبل األسود

  .ا رساييفوبني الرصب والجبل األسود لتدمري هذه الدولة الناشئة واحتالل عاصمته

  .بني قوات تحالف الرصب والجبل األسود وبني قوات البوسنة والهرسكوقعت 

) الرصـب والجبـل األسـود ( تعرض املسلمون ملذابح ومجازر عىل أيدي قوات التحـالف  

  . وقد رشد مئات األلوف من املدنيني من البوسنيني والهرسكيني

  عملية البوصلة

بـني بريطانيـا وايطاليـا عـىل األرايض الليبيـة .لثانيـةإحدى معارك الحرب العامليـة اوهي 

  . م) 1943(

القادة اإليطاليون ، وكان الجبل األخرضيف الوقت الذي كان فيه األسرتاليون يتقدمون عرب 

  مواجهتهم، كان الربيطانيون يتقدمون من تحاشيا بنغازييسحبون قواتهم من 
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 مـا بـني" بيضـاء الفـم"، والتقى الطرفان بـالقرب مـن منطقـة "املخييل"عرب الصحراء من 

كة عنيفة يف هذا املوقع ما بني ، وكانت املفاجأة صاعقة لإليطاليني، فدارت معر أجدابياو  بنغازي

 6، فقـد احتلـت يف بنغـازيأمـا . فرباير انتهت بهزمية ما تبقى مـن القـوات اإليطاليـة 7 إىل 6

  .فرباير 9الغربية يف  برقةعىل حدود  العقيلة إىلفرباير، ثم تقدم الربيطانيون 

  رمعركة بوغا

  1851  عام 

  1851نسية لإلستعامر الفرنيس عام و تاحدى معارك املقاومة الهي 

بدأ  .جانب البطل عبد القادر الجزائري إىلوهي ثورة قام بها املجاهد بن نارص بن شهرة 

عـدد كبـري مـن  افقـهم ووضع تحت اإلقامة الجربية ر 1851اعتقل سنة  1846يعد للثورة سنة 

  ).بوغار(أتباعه من رجال األرباع يف محتشد قريبا من 

  معركة بوكافر

  1933عام 

 )و ماللأ  ،معركة سيدي فالح(

  من معارك املقاومة املغربية يف الريف لإلستعامر الفرنيس  

و بسالم أ حرب العصابات بزعامة البطل التاريخي عسو  يه 1933معركة بوكافر يف يناير 

وذلك عن طريق الهجوم املباغت واقتحام مواقع القوات الفرنسية ومراكز الضباط وقطع طرق 

   .وين عىل الجنود الفرنسينيالتم

حشد املستعمرون تحث قيادة الجرنال كـاترو حركـات تـودغى ودادس ودرعـة والحركـة 

 ،االحتياطية من الجهة الغربية فيام حشد الجرنال جريو من الجهة الرشقية حركتي الريف وزيز

عركـة وم ،معركـة سـيدي فـالح :وعرفت مجموعة من املعارك الصغرية القوية ومن أهمها نجد

  .غري ذلك من املعارك العديدة التي اتسعت رقعتها إىل.. .ثم اقان أولييل ،تيزي تندات

 إىلوتتميز هذه الحـروب  بالفشـل الـذي واجهتـه الجيـوش االسـتعامرية التـي عمـدت 

الجوع والعطش والفتك  إىلأساليب اإلبادة الوحشية وذلك عن طريق الحصار املطبق واملؤدي 

  واألمر الخطري يف سياسة املستعمر . ت املصدر األسايس لعيش السكانباملاشية والتي كان
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قمم جبل  إىلالصعود  إىلوهذا كله أذى بالعطاويني  ،يتجىل أساسا يف قنبلة عيون املياه

جل كسب االنتصار وجعل املستعمر حائرا أمام الوضع وبالفعل متكن املجاهدون أ من  تصاغر 

جانب عدد كبري من  إىلانب الفرنيس وهو الجرنال بورنازيل حد القادة الكبار من الجأ من قتل 

استعامل أسلحة متطورة وخاصة  إىلالضباط والجنود وهذا كله أدى بالجيش الفرنيس 

يوما وخرج  22ولقد دام هذا الحصار مدة  ،الطائرات من اجل قنبلة مواقع القبائل العطاوية

وفعال متت هناك هدنة بني قبائل  .فاوضاتعقد هدنة مع هذه القبائل وفتح باب امل إىلأخريا 

أيت عطا ومجموعة من جنرياالت الفرنسيني املقيمني باملنطقة وقد تقدم عسو او بسالم عىل 

  .راس وفد قبائل أيت عطا

أن  ،يومـا 75ونستشف من خالل هذا كله وخاصـة مـن خـالل الصـمود الـذي دام مـدة 

هميـة الحريـة عنـدها ومـن اجـل الـدفاع عـن عزمية تنبني عىل أ  لديهاقبائل أيت عطا تتوفر 

هذه القبائل عىل مواجهـة لالشجاعة والقدرة الفائقة التي تتوفر  إىلالوطن وعن الكرامة زيادة 

ولتبقى هذه املعركـة رمـزا تاريخيـا ومنوذجـا  .املستعمر رغم ما يتوفر عليه هذا األخري من زاد

  .الشعب املغريب للمستعمر الفرنيس رائعا للمغاربة ولالمازيغ ومثاال فريدا يف مقاومة

هـذا  ،الـلــهوهكذا تنتهي معركة بوكافر بزعامة بطلها التاريخي عسـو او بسـالم رحمـه 

  .العظيماملغرب الزعيم الذي له ثقل كبري عىل تاريخ 

  ثورة البوكرس 

بــدأ املتعصــب الــديني هونــغ اكســيكيان ثــورة  1850يف عــام  .ثورتــا التيبينــغ والبوكرســ

يف الصني واستمرت أربعة عرش عاماإذ كانت متثل ردة الفعـل ضـد الحكومـة وتحـاول  التيبينغ

بني املتعصبيني الدينيني وبـني حكومـة .الحصول عىل توزيع أكرث عدالة لألرض بالنسبة للفالحني

  .الصني

م قامت ثورة التيبينغ ولكن الثورة قمعت مبساعدة األوروبيني وكـان الـثمن 1850يف عام 

تعرضـت الصـني للضـغط مـن قبـل الـدول  .مليـون شـخص 20قتل أكـرث مـن .رواحباهظايف األ 

دول أجنبيـة ومنهـا  7تحطيم  إىلأدى مترد البوكرسيني  .مترد البوكرسيني إىلاألوروبية مام أدى 

جمعيـة القبضـات ( سميت الثورة بالبوكرسـ ألن قادتهـا كـانوا أعضـاء يف  .ذلت الصني .اليابان

ت املحاولـة بائسـة للقضـاء عـىل التـدخل األجنبـي يف الصـني، وقـد وكانـ ،)املنسجمة الرسـية 

فحطمـت سـبع دول  ،هاجمت الكثري من األوروبيـني خاصـة الكثـري مـن األوروبيـني املبرشـين

  .أجنبية ومنها اليابان وقد ذلت الصني بشكل أكرب كام ازدادت السيطرة األجنبية عىل البالد
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  معركة بولتافا

ليثوانيا لوقف -بولونيا-الرنويج وساكس-ن قبل روسيا الدامناركهجوم ثاليث عىل السويد م

  .خطر التوسع السويدي يف رشق ووسط اوروبا

  م1717

ليثوانيـا وإتجـه صـوب روسـيا  ولكـن هـذه الحملـة -تحرك شارل الثاين عرش من بولنـدا

وعـىل إثرهـا تراجـع امللـك  معركة بولتافاتوقفت بعد الهزمية التي تلقاها الجيش السويدي يف 

وخـالل . مرباطوريـة العثامنيـةاإل  إىلالوراء حيث إتجه مع قواته  إىلالسويدي شارل الثاين عرش 

حيث وجـد الجـيش  بورثمطاردة الجيش الرويس للقوات السويدية توقف الجيش الرويس يف 

دخول امللك العثامين يف الحرب ضد روسيا وذلك بعـد إلحـاح  إىلد أدى هذ وق(العثامين هناك 

قامــت روســيا بالســيطرة عــىل فنلنــدا وكبــد الجــيش الــرويس القــوات ). مــن امللــك الســويدي

ويف . السويدية املتواجدة يف فنلندا والبحرية السويدية املتواجدة يف بحر البلطيق خسائر هائلة

حيث إسـتطاع أن يسـيطر عـىل حصـن  الرنويجي بالهجوم عىل نفس الوقت قام امللك السويد

  . 1718يف الرنويج عام  حصن فريديريكشتايننرويجي، ولكنه سقط قتيال بعد ذلك يف 

   معركة بولج

  احدى معارك الحرب العاملية الثانية هي 

غـريد فـون تحـت قيـادة  1944عـام  16ملانيـا بشـن هجمـة مرتـدة، يف ديسـمرب اقامت 

والتـي استسـلم  معركة الثغـرة، هجمة األردين، والتي سميت أيضا مبعركة بولج، أو رونتشتيت

بها بعض الوحدات األمريكية يف البداية، مع ذلـك اسـتطاع الحلفـاء أن يغـريوا مجـرى املعركـة 

ينـاير عـام  27ملانيـة يف الحـرب، انتهـت املعركـة رسـميا يف اوالتي أوضحت بأنها آخر هجمـة 

، وتـم 1945كان عند نهر الراين، والذي تـم تجـاوزه يف مـارس عـام  ، آخر تحدي للحلفاء1945

  .ملانيا، كانت آخر القوات األملانية قد حورصت يف روهراقلب  إىلفتح الطريق 

ض عـىل موسـوليني مـن ، اقرتب الحلفاء كثريا من ميالن، وتم القب1945أبريل عام  27يف 

  .قبل املحاربني
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 )1611–1600(السويدية  - الحرب البولندية

 1600يف الفرتة ما بـني  والسويد بولنداالسويدية هي حرب حدثت بني -الحرب البولندية

  . م 1611و

  1768الحرب البولندية األوىل سنة 

، وهو اتحاد مكـون مـن النـبالء البولنـديني الـذين رفضـوا "اتحاد بار"خاضتها روسيا ضد 

. مـع الـروس" بونياتوڤسـيكأوغسـت  ستانيسالڤ"ملكهم  تدخل روسيا يف شؤون بالدهم وتحالف

دوقية وارسو حليفة  إىلوكان الوطنيون البولنديون يرغبون بأن يضم القسم الرويس من بولندا 

رفض نـابليون هـذا الطلـب قائالأنـه قـد وعـد حليفتـه . فرنسا، وتكوين دولة بولندية مستقلة

الـروس  األقنـانكـذلك رفـض نـابليون إعتـاق . بأن ال يحصل يشء من هذا عىل اإلطالق النمسا

ودة يف مؤخرة جيشه، وكـردة فعـل عـىل ذلـك، ردة فعل غري محم إىلخوفا من أن يؤدي ذلك 

ارتكب األقنان عددا من األعامل الوحشية عند انسحاب الجيش الفرنيسـ مـن روسـيا يف وقـت 

  . الحق من ذلك العام

تفــادى الــروس هــدف بونــابرت القــايض باالشــتباك معهــم يف معركــة وحيــدة حاســمة، 

 سمولينسـكدي مـنهم يف مدينـة جن 130,000عن ذلك، وبقي اداخل روسيا عوض إىلوتراجعوا 

يف محاولة لصد التقدم الفرنيس، لكنهم هزموا، وتابع الفرنسيون تقدمهم محققني االنتصار تلو 

ش الرويس تفادي االحتكاك مع الفرنسـيني، عـىل الـرغم تابع الجي. األخر يف سلسلة من املعارك

من أن هذا كان بسبب عدم إقدام نابليون عىل املناداة بالهجوم يف بعض األحيان عىل نحو غري 

اسـرتاتيجية األرض وإن كان الروس قد تجنبـوا قتـال جـيش بونـابرت، إال أنهـم اتبعـوا . معهود

أو بستان مروا بـه، األمـر الـذي جعـل مـن العسـري عـىل  حقلأو  قرية، مدمرين كل املحروقة

  .لخيولهمالكايف لهم و  امالطعالفرنسيني العثور عىل 

  الحرب البولندية الثانية 

  غزو نابليون لروسيا 

  حروب االئتالف الخامس لنابليون بونابرت إحدى

 أكتـوبر 14 إىل سبتمرب 27، امتد من ملانيااب إرفورتكان نابليون قد عقد مؤمترا يف مدينة 

عـىل ، نصـا فيـه "لكسـندر األولا" القيرصـ، مـع "مؤمتر إرفـورت"، وعرف باسم 1808من سنة 

  توثيق العالقات بني اإلمرباطوريتني الفرنسية والروسية وعىل اتخاذ كل منهام 
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ذلك أن القائدين كانت تجمعهام صداقة حميمة منذ أن التقيا للمرة  إىللآلخر حليفا، أضف 

، كان التوتر قد تصاعد بني 1811إال أنه بحلول عام . 1807سنة  تيلزينتاألوىل يف مدينة 

وكانت . الدولتني، وكان القيرص يتعرض لضغوط كثرية من قبل النبالء ليفض الحلف مع فرنسا

، متجاهلةالحرب اململكة املتحدةأوىل بوادر انحالل هذا الحلف تعامل روسيا باللني مع 

، اقرتح 1812ويف سنة  ،االقتصادية التي فرضها عليها نابليون، األمر الذي أثار غضب األخري

غزو فرنسا والقضاء عىل نابليون، : املستشارون عىل القيرص رضب عصفورين بحجر واحد

اء االستعدادات الروسية للحرب وصلت أنب. بعد انحالل االمرباطورية الفرنسية بولنداواسرتجاع 

 إىلنابليون عن طريق تقارير االستخبارات الفرنسية، فجهز جيشا ضخام وصل تعداده  إىل

، متجاهالالنصائح املستمرة 1812سنة  يونيو 23بتاريخ  روسيارجل وزحف به عىل  450,000

التي قدمها له املستشارون بعدم غزو األرايض الروسية الداخلية بسبب مساحتها الشاسعة 

  . الفرنسية قواتاملختلف عام اعتادت عليه ال مناخها القايسو 

، وذلـك يف محاولـة منـه "الحرب البولنديـة الثانيـة"أطلق نابليون عىل هذه الحرب اسم 

نديني الوطنيني، وكانت الحرب البولندية األوىل قد وقعت قبل ذلـك يف سـنة لكسب تأييد البول

1768،  

  الحرب البونية 

أطقت عىل الحروب التي خاضـتها قرطاجـة  ،البونية كلمة اشتقاق التيني تعني الفنيقيني

سـميت  :ثالثـة مراحـل إىلداخل البحـر املتوسـط وتقسـم  ضد الرومان للحفاظ عىل مصالحها

وفيها متكن الرومان خاللها من السيطرة  ":م.ق 241-264"الحرب البونية االوىل  :املرحلة االوىل

  .عىل جزيرة صقلية واستولوا عىل جزيريت رسدينيا وكورسيكا

جي هانيبـال مـن متكن خاللهـا القائـد القرطـا" م.ق 201-218"ما الحرب البونية الثانية أ 

 ،واستطاع هزمية الرومان يف عدة معارك ،إسبانيا واجتياز جبال األلب وجنوب أوروبا إىلالعبور 

  .هزميته يف النهاية إىلإال أن نقص القوى البرشية وقلة اإلمدادات أرهقته مام أدى 

نـدما تجددت الحرب البونية للمـرة الثالثـة ع" م .ق 146-149"ما الحرب البونية الثالثة أ 

حتالل الرومان مدينة قرطاجـة وتـدمريها اوانتهت الحرب ب ،ستعادة قوتهماحاول القرطاجيون 

أن أصــبحت ســواحل إســبانيا عــىل البحــر املتوســط  إىلوأدى هــذا األنتصــار  ،وتهجــري ســكانها

  .وسواحل املغرب العريب تحت السيطرة الرومانية
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  الثورة البوهيمية

  م 1625 عام حتى 1618 عام من

لضـامن انتقـال سـلس للسـلطة خـالل  ماتيـاس الثـاينلكونه دون ذرية سعى االمرباطور 
فردينانـد ، والحقـا سـتريياالكاثولييك املتعصب فرديناند من (حياته بتعيني ويل عهد من عائلته 

فتخوف . امللكيني املفصولني املجرو  بوهيمياوانتخاب لعريش ) اإلمرباطور الروماين املقدس الثاين
هم إياها االمرباطـور حيني من فقدان الحقوق الدينية التي منبعض زعامء الربوتستانت البوهيم

يك فريـدرلربوتسـتانتي كـانوا يفضـلون ا". رسـالة الفخامـة"بالوثيقـة املسـامة  رودولف الثـاين
ومـع ذلـك ). رابطة اإلتحاد اإلنجييلمؤسس  فريدريك الرابعخليفة ( الخامس ناخب باالتينات

أيد بروتستانت أخرون موقف الكاثوليك فدعمت الدول البوهيمية تواجد القوات الكاثوليكية 
وملا أرسـل امللـك . ائس الربوتستانتيةبلغ اإلحتقان حده مبنع ماتياس بناء بعض الكن ،يف أراضيها

 إىلكممثلـني لـه ) رزيتـاياروسالف بو و فيلهلم سالفاتا(املنتخب اثنني من مستشاريه الكاثوليك 
فقـبض . ، حيث أختارهم فرديناند إلدارة الحكومة يف غيابـه1618مايو  براغيف  هارادشاينقلعة 

القرص املرتفعة بـأكرث مـن  عليهم وحاكموهم صورياوألقوا بهم من نافذة الهوسينيالبوهيميني 
  .مرتا 20

ورسعـان . الثورة البوهيمية الرمي الثاين من نافذة براغأشعل هذا الحدث املعروف باسم 
وكانـت . مورافيـاو  الوزيـتسو  سـيليزياو  بوهيمياما انتشارت يف كافة أنحاء بوهيميا الكربى أي 

  .مورافيا متورطة أصال يف رصاع بني الكاثوليك والربوتستانت

ما زالت تحت سيطرة الثـوار تحالفـا مـع بـوهيميني ووقعت النمسا العليا والسفىل التي 
هيميـا واسـتبدل عـزل فردينانـد رسـميا عـن عـرش بو  1619 أغسـطس 17ويف . أوائل أغسطس

  . فريدريك الخامس ناخب باالتينات

  :م 635/  ـه 14معركة البويب سنة 

  )فتح املسلمون العراق ( 

حقق املسلمني انتصار عىل الفرس باالقرب من البويب قرب الكوفة وكان يقود املسـلمني 

  .املثنى بن الحارثة الشيباين

  )ليدي سميث( البويرمعركة 

 القرن التاسع عرش سيطر األوروبيون والبوير عىل جنوب يفحدثت  .معركة ليدي سميث

  أفريقيا كام سيطر الربيطانيون عىل مستعمرات كيب كولوين وناتال بينام سيطر البوير 
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وعندما أراد الربيطانيون توسيع  ،عىل جمهوريتني مستقلتني هام ترانسفال ودولة أورانج الحرة

  .وأخريااندلعت حرب البوير ،رإمرباطوريتهم بدأ التوتر يظهر عىل البوي

  .بني البوير  والقوات اإلنجليزية بقيادة كتشن 

ــام  ــام ) م 1899( يف ع ــي ع ــوير فف ــا والب ــني بريطاني ــدلعت الحــرب ب وصــلت  1900ان

ملا يتعفون به من رسعـة مجابهة البوير، من نجليزاإل  يتمكنالتعزيزات اإلنجليزية، ومع ذلك مل 

زج املزيد من القوات وهكذا  إىللذلك عمد اإلنجليز  .التمويه وجودة ،خفة السالحالحركة مع 

عقــد الســالم فــيام بيــنهام وعليــه شــكلت  إىلكســبوا الحــرب يف النهايــة ثــم توصــل الطرفــان 

وأصـبحت بريطانيـا  .جمهوريات البوير السابقة واملستعمرات الربيطانية اتحاد جنوب أفريقيـا

  .اق واسعأول بلد استخدم معسكرات االعتقال عىل نط

  مذبحة بيت داراس 

تعرضت قرية بيت داراس العتداءات كثرية قام بها صـهيونيو املسـتعمرات املجـاورة لهـا 

لوقوعها عىل طريق املواصالت التي تربط بني هذه املستعمرات وبالتـايل لقـدرتها عـىل عرقلـة 

  .نيلفلسطيني انيبني صهيوين املستعمرات اإلرسائيلية وبني املناضل.التحركات فيام بينها

ولكن هذا الهجوم  ،بقوة كبرية 16/3/1948هاجم الصهيونيون قرية داراس ألول مرة يوم 

  .ل ذريع إذ تصدى له مناضلو القريةمني بفش

  معركة بيتس العليا

م .ق 211يف عـام )  Battle of the Upper Baetis :باإلنجليزية(دارت معركة بيتس العليا 

بـابليوس بقيـادة  الرومانوقوات ) حنبعلشقيق ( صدربعل برقابقيادة  القرطاجيةبني القوات 

. قتل األخوين سـكيبيووكانت النتيجة انتصار القرطاجيني وم. جنايوس سكيبيووشقيقه  سكيبيو

م يف .ق 211و  م.ق 218ن سكيبيو قد قضيا سـبع سـنوات بـني عـامي اقبل الهزمية، كان األخو 

حنبعـل عـن طريـق هسـبانيا، يف  إىلالقرطاجيني من إرسال التعزيـزات  نع، يحاولون مهسبانيا

  .إيطاليايف  الرومانالوقت الذي كان حنبعل يقاتل 

التـي  الحـرب البونيقيـة الثانيـةكانت هذه املعركة هي املعركة الرئيسية الوحيدة خـالل 

  .انترص فيها القرطاجيون دون أن تكون القيادة لحنبعل

، حصـن الرومـان م.ق 215يف ربيـع عـام  معركـة درتوسـايف  صـدربعل برقـاميـة بعد هز 

   عىل أخضع الرومان القبائل اإليبريية، وأغارواوبعد ذلك، . نهر أبرةقواعدهم يف شامل 
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يف  ساغونتووباحتى توغل جن بابليوس سكيبيواألرايض القرطاجية يف جنوب نهر أبرة، حتى أن 

ن إخامد أي مترد من القبائل االيبريية يف و استطاع كل من الرومان والقرطاجي. م.ق 214عام 

  .مناطق سيطرتهم

صدربعل برقا تعزيزات  ي، يف الوقت نفسه، تلقمل يتلقى الرومان أي تعزيزات من إيطاليا

ذان خاضا عـدد مـن املعـارك ل، والوصدربعل جيسكو ماجو برقامن قبل جييش شقيقه األصغر 

 صـيفاقسأقنـع الرومـان . م.ق 211و  م.ق 215غري الحاسمة ضد األخوين سكيبيو بني عـامي 

  .م.ق 213يف عام  إفريقيةيف  ، مبحاربة القرطاجيني بجيشه الذي دربه الرومانالنوميدينيملك 

، كام أحكم قبضته عىل وتارانتوويف إيطاليا، متكن حنبعل من السيطرة عىل مدينتي كابوا 

يا، بيــنام اســتعاد الرومــان عــددامن املــدن اإليطاليــة، وحــارصوا كــابوا ولوســان وبوليــا قلوريــة

  .ورسقوسة

 15,000ثالثـة جيـوش منفصـلة،  إىلن و الحظ األخـوان سـكيبيو أن القرطـاجيني منقسـم

جنــدي آخـرين مــع  10,000و  برقـا مــاجوجنــدي مـع  10,000و  صــدربعل برقـاجنـدي مـع 

 20,000الغرب من قوات صدربعل برقـا، لـذا اسـتأجر األخـوان سـكيبيو  إىل صدربعل جيسكو

  .فارس 3,000جندي و 30,000أليبرييني لتعزيز جيشهم الذي يتكون من جندي من املرتزقة ا

ملهاجمـة  بابليوس سكيبيوجندي روماين وحلفائهم مع  20,000 إىلقسم الرومان قواتهم 

 صدربعل برقـاجندي واملرتزقة للهجوم عىل  10,000 سكيبيو األصلع، يف حني سيأخذ ماجو برقا

  .قليلةيف معركتني ستفصل بينهام أيام 

ورغم ذلك، أمـرت صـدربعل برقـا جـيش صـدربعل . هدفه أوال إىلوصل سكيبيو األصلع 

وإنديبيليس وهو زعيم أحد القبائل األيبريية الحليفة، باالنضـامم  النوميدي وماسينيساجيسكو 

تحصن صدربعل برقا يف معسكره، ثم متكن من رشوة الجنود املرتزقـة يف جـيش . ماجو برقا إىل

لتفوق العددي لجـيش صـدربعل وبعد أن ترك املرتزقة الجيش الرماين، أصبح ا. سكيبيو األصلع

خول يف أي معركـة مـع د انتظر صدربعل برقا لفرتة وتجنـب الـ. برقا عىل جيش سكيبيو األصلع

  .الرومان

، تعرض ملضايقات من قبل الفرسان ماجو برقامن معسكر  بابليوس سكيبيوعندما إقرتب 

 7,500وعنـدما علـم بـابليوس أن إنـديبيليس مـع الــ . ليالونهـارا ماسينيسـابقيادة  النوميديني

  كان يتحرك ليقطع عليه طريق إنسحابه، قرر مهاجمة زعيم  أيبرييجندي 
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ترك . بالقوات القرطاجيةمحاطااأليبرييني بدال من مواجهة ماجو برقا أوال، خوفا من أن يكون 

فاجأ . جندي ملهاجمة األيبرييني 18,000وسار ليالمع جندي لحامية معسكره،  2,000بابليوس 

 إىلجندي  18,000بابليوس األيبرييني عىل حني غرة يف الصباح الباكر، مع تفوق عددي بـ 

ومع ذلك، نجح األيبرييون يف الصمود أمام الرومان . جندي، ليكون له اليد العليا بذلك 7,500

ذي كان بابليوس يسعى للتهرب منه، ولكنه فشل لفرتة كانت كافية ليك يدركهم ماسينيسا، ال

  .يف القيام بذلك

مع وصول الفرسان النوميديني، بدأوا يف مهاجمة جناحي الجيش الروماين، وبـدأ الهجـوم 

عنـدما وصـل جييشـ مـاجو برقـا وصـدربعل جيسـكو، انكرسـ . ىالروماين عىل األيبرييني يرتاخ

. ليوس سكيبيو ومعظم جيشه يف عداد القتىلها بابءالرومان، وحدثت مذبحة كبرية خلفت ورا

أعطى ماجو برقا الوقت الكايف للنوميديني لجمع الغنائم قبـل اللحـاق بجـيش صـدربعل برقـا، 

  .معسكرهم إىلبينام متكنت حفنة قليلة من الرومان من النجاة والوصول 

وعـىل  بعدما فقد سكيبيو األصلع ميزة التفوق العـددي مـع هـروب املرتزقـة األيبرييـني،

 نهـر أبـرةشـامل  إىلالرغم من أنه كان يجهل مصري بابليوس سكيبيو، فقد قـرر سـحب قواتـه 

غادر الرومان معسـكرهم يف الليـل بعـد أن . بعدما وصل جييش ماجو برقا وصدربعل جيسكو

الفرسان النوميديون وهاجموهم يف اليوم التايل، مـام اضـطر الرومـان التخـاذ  أدركهم. أحرقوه

. وصل بقية الجيش القرطاجي خـالل الليـل. موقف دفاعي بتمركزهم أعىل قمة تلة تلك الليلة

حاول الرومان يائسون تشكيل جدار دفاعي من األمتعـة والرسـوج، ألن األرض كانـت صـخرية 

طاجيون الجدار بسهولة، وقتل سكيبيو األصلع يف املعركة، ودمر اجتاح القر . ويصعب الحفر بها

  .معظم جيشه

  معركة بيت سوريك 

خاصـة وأن  ،خطط مجاهدو منطقة القدس لقطع طريق املواصالت بني الساحل والقدس

وقد بث قائد قوات جيش الجهاد املقـدس عبـد  .يف القدس حوايل مئة ألف من السكان اليهود

  .ون لجمع املعلومات عن أنشطة الصهيونيني العسكرية وحركة قوافلهمالقادر الحسيني العي

بني الثوار الفلسطينيني بقيادة عبد القادر الحسيني وقوات جيش الجهاد املقـدس وقعت 

ونجدة قدمت من مدينة جنني بقيادة املجاهد  ،وعدد من أهايل بيت سوريك والقرى املجاورة

  .19/1/1948  يف.فوزي جرار وبني الصهاينة يف فلسطني
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  مذبحة بيت لحم 

   .اإلعتدائات اإلرسائيلية عىل قرية بيت لحم

ليلـة ذكـرى مـيالد  ،6/1/1952بني الدوريات اإلرسائيلية وبني أهايل قريـة بيـت لحـم  يف 

ـقية نسـفت دوريـة إرسائيليـة مؤلفـة مـن ثالثـني  ،السيد املسيح عند الطوائف املسيحية الرش

استشـهاد  إىلوأدى ذلـك  .كـم مـن بيـت لحـم2ت جاال عـىل بعـد جنديامنزالقريبامن قرية بي

اقرتبت دورية أخرى من منزل آخر عىل بعد كيلومرت واحد شاميل بيت  .صاحب املنزل وزوجته

لحم قريبامن دير الروم األرثوذكيس يف مار إليـاس وأطلقـت هـذه الدوريـة النـار عـىل املنـزل 

 .وجرح طفالن آخران ،وجته وطفالن من أطفالهفاستشهد صاحبه وز  ،وقذفته بالقنابل اليدوية

دخلت دورية إرسائيلية ثالثة يف الليلـة ذاتهـا األرض املجـردة مـن السـالح يف قطـاع اللطـرون، 

فأمطرتهـا  ،أن أصبحت عىل بعد خمسامئة مرت من قرية عمواس إىلواجتازت ثالثة كيلومرتات 

تشـهد العديـد مـن النسـاء والرجـال اس.وجرح بنتيجة ذلك قائد الحرس الـوطني ،بنريان غزيرة

هدمت  .جرح قائد الحرس الوطني وآخرون من القرية .واألطفال بنريان العدو وقنابله اليدوية

  .بعض املنازل

  العدوان اإلرسائييل عىل بيت لقيا )بيت لقيا ( 

  .) 316صورة (  .العدوان اإلرسائييل عىل بيت لقيا :)الحرب(اسم املعركة 

تعرضـت قريـة بيـت لقيـا لعـدوان شـنته القـوات العسـكرية ): الحرب(أسباب املعركة  

بني القـوات العسـكرية اإلرسائيليـة النظاميـة تقـدر بكتيبـة .1/9/1954اإلرسائيلية النظامية يف 

مـن السـكان بالتعـاون مـع حـرس  لمنيمشاة معززة بوحدات مهندسني عسـكريني وبـني املسـ

  .القرية الفلسطينية

ملا طال  .ة العنيفة ومل يتمكن املعتدون من االستيالء عىل القريةاستمرت عمليات املقاوم

أدى حـرس القريـة  وقد قواعدها إىللقوتها بالرتاجع اأمد القتال أصدرت القيادة اإلرسائيلية أمر 

األرضار التـي كـان ميكـن أن تنـزل  ىوسكانها بدفاعهم املسـتميت دوراهامـايف الحـد مـن مـد

وحاولوا متابعة عملهـم  ،مراقبو األمم املتحدة بالتحقيق يف الحادث يف اليوم التايل قام .بالقرية

ولكن السلطات اإلرسائيلية منعتهم من ذلك مدعية  ،واستكامل تحرياتهم داخل األريض املحتلة

رغم أن األدلة كانت  ،أن من قام بالعملية هم حرس املستعمرات الحدودية ال الجيش النظامي

  –دعا رئيس لجنة الهدنة األردنية .عسكرية نظامية تثبت أن املعتدين كانوا قوة
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مل ترسل ممثاللها لحضوره ) إرسائيل (اجتامع لبحث العدوان إال أن  إىلاإلرسائيلية املشرتكة  

 .ليقينها بأن التحقيق سيدينها

  معركة بيسان

قديرات ت( امرباطورية بيزنطية635 يناير 23حرب بيزنطية إسالميةمعركة بيسان جزء من 

معاذ بن ، قيس بن حبرية، أبو عبيدة بن الجراحخالد بن الوليد،  :بقيادة   املسلمون(  ألف 80

نتهـت بإنتصـار املسـلمني وخسـائر ا).ألـف 25تقديرات ( هاشم بن عتبة ،سعيد بن زيد ،جبل

 .فادحة بجيش البيزنطيني

  معركة  البرية

  .م1270سالجيش اململويك بقيادة بيرب  :بني املغول واملسلمني

ن معركة عني جالوت مل تنه مطامع مغول فـارس يف الشـام، بـل صـار املغـول يرتبصـون إ 

مل يكد يعلم املغول مبوت السلطان قطز . ويعدون العدة ألخذ ثأر هزميتهم عىل أيدي املامليك

أدرك . واسـتولوا عليهـا حلـبوبعد ذلك هـاجموا  البريةعىل مدينة " بيدرا"حتى أغاروا بقيادة 

الذي خلف قطز خطورة مغول فـارس عـىل دولـة املامليـك والعـامل اإلسـالمي،  بيربسالسلطان 

ملك مغول القبيلة الذهبية الذي أشهر " بن جوجي بركة خان"وعقد حلفامع  ليبينيالصفهادن 

ومتكـن بيـربس مـن اسـرتداد البـرية ووقـف . إسالمه، حتى يتفرغ ملواجهة خطـر مغـول فـارس

  . غول والصليبيني باملرصادللم

  بريل هاربر

  إحدى معارك الحرب العاملية الثانية

الواليـات ندالع الحرب العاملية الثانية مام حـدا باقبل  الصنيقامت القوات اليابانية بغزو 

ثـره، قـررت اليابـان رضب أ ، وعـىل يابـانالفرض مقاطعة اقتصـادية عـىل  إىلوحلفائها  املتحدة

، بال سابق إنـذار وبـدون إعـالن للحـرب عـىل الواليـات 1941ديسمرب  7يف " بريل هاربر"ميناء 

بـأرضار جسـيمة لألسـطول األمـرييك، إال أن  بـريل هـاربرعـىل مينـاء  تسبب الهجـوم. املتحدة

ألداء  املحـيط الهـاديحامالت الطائرات األمريكيـة مل تصـب بـأذى لكـون الحـامالت يف عـرض 

تزامنـا مـع قصـف بـريل هـاربر  آسـياكام قامـت القـوات اليابانيـة بغـزو جنـوب . مهامت لها

 الـنفطللسـيطرة عـىل حقـول  بـاناليامبحاولـة مـن  الفلبـني، و إندونيسيا، و ماليزياوبالتحديد، 

  . اإلندونيسية
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، كانت اليابان عـىل موعـد لزيـادة 1940بعد غزو األرايض الصينية والصني الفرنسية عام 

. هولنـدا، واململكة املتحدة و الواليات املتحدة األمريكيةالعقوبات االقتصادية عليها من جانب 

لكن اليابان حاولت تقليل هذه العقوبات من خالل القنوات الدبلوماسية مع األطـراف وذلـك 

أن هذه املفاوضات مل تسفر عـن يشء؛ األمـر الـذي صـعد مـن وتـرية الحـرب  الباملفاوضات، إ 

يف  بـريل هـاربرعندما قامت اليابان بشن هجامت رسيعـة عـىل األرايض األمريكيـة يف هجـوم 

بعـد الهجمـة عـىل بـريل هـاربر، قامـت . جنوب رشق آسـياواملستعمرات الربيطانية يف  هاواي

ملانيا بإعالن الحرب عىل الواليات املتحدة أيضا، وبحـدوث ذلـك دخلـت الواليـات املتحـدة يف ا

ضمن حرب عاملية  أوروباو  آسياتوحيد الحرب يف  إىلسكري مع اليابان، األمر الذي أدى توتر ع

  .دةواح

  معركة بيضافم

  إحدى معارك الحرب العاملية الثانية

 ، بدأت حرب الصـحراء مـا1940يونيو  10يف  بريطانياالحرب عىل  إيطاليابعد أن أعلنت 

، وانتهت املرحلة األوىل من القتال بهزمية كبرية لإليطـاليني يف مرصو  ليبيابني قوات الدولتني يف 

انتهـت .ملساعدتهم إروين رومللذلك أرسل األملان قوة يقودها  1941يف فرباير  معركة بيضافم

  .بانتصار دول املحور

 )1(معركة بيكوكا 

أبريـل  27معركة بيكوكا معركة دموية وقعت قـرب محلـة بيكوكـا عـىل أبـواب ميالنـو، 

وكانـت متهيـدا  لفرانسوا األو عىل فرنسيي  شارل الخامسكان النرص فيها حليف إسبان  :1522

نقطة تحول يف فـن "عض فإن املعركة تشكل وفقاللب. )1525(معركة بافيا لهزمية ملك فرنسا يف 

يف وقف هجامت املشاة السويرسيني الكــرث  القربينةللدور الحاسم الذي أثبته بندقية " الحرب

  .رجل 3,000حيتها ما ال يقل عن الجامحة، وراح ض

  )2(معركة بيكوكا 

كانـت واحـدة مـن املعـارك التـي دارت ) نوفـارابيكوكا هي منطقـة يف (معركة نوفارا أو 

اإليطالية خالل حـرب االسـتقالل األوىل يف  مملكة رسدينياو  اإلمرباطورية النمساويةرحاها بني 

 23و انتهت عنـد فجـر يف  1849آذار / مارس 22دامت املعركة طوال يوم . طالياتوحيد إيعهد 

  .بهزمية قاسية و تراجع جيش رسدينيا بيدمونت ،مارس/ آذار 
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  معركة بيكوال

 سـكيبيو اإلفريقـيوهـي أول معـارك ) معركة بني القرطاجيون والرومان ( :معركة بيكوال

الحرب البونيقيـة خالل  شبه الجزيرة األيبرييةالرئيسية بعد أن توىل قيادة القوات الرومانية يف 

  .ومغادرته أليبرييا صدربعل برقا، والتي أسفرت عن هزمية الجيش القرطاجي بقيادة الثانية

يف معسكره الشتوي يف بيكوال، قرب  صدربعل برقام، هاجم سكيبيو .ق 208يف أوائل عام 

نقـل صـدربعل معسـكره عـىل هضـبة عاليـة ). يف يومنـا هـذا الوادي الكبري(منابع نهر بيتس 

وعـالوة عـىل . األمام والخلف إىلوعميقة يف بيكوال، التي تحميها الوديان عىل الجناحني والنهر 

ذلك كانت الهضبة من مستويني، فجعل صدربعل قوات املشاة الخفيفة يف املستوي املـنخفض 

  .ومن ورائهم معسكره الرئييس

قبل أن يبدأ سكيبيو هجومه الرئييس، أرسل مجموعة من جنـوده لغلـق مـدخل الـوادي 

بيكـوال، وبالتـايل يـوفر  إىلدي شامال الطريق املؤ  إىلالذي يفصل بني الجيشني، ومجموعة أخرى 

  .األمن لقواته الرئيسية، ومينع القرطاجيني من االنسحاب

يف البداية أرسل مشـاته الخفيفـة ملواجهـة نظـرائهم القرطـاجيني يف املسـتوى األول مـن 

. واجه الرومان صعوبة كبرية نتيجة االنحدار الحاد، ووابل الصخور الذي ألقـي علـيهم. الهضبة

عندما هـاجم بنفسـه مـع مجموعـة مشـاته  تكتيك الكامشةسكيبيو بعد ذلك تطبيق استطاع 

مجموعة  جايوس اليلوسالذي قاد فيه  الثقيلة عىل الجناح األيرس لجيش القرطاجني، يف الوقت

  .أخرى ملهاجمة ميمنة العدو

د مناوشـة يف الوقت نفسه، كان صدربعل ما زال معتقـداأن الهجـوم الرومـاين كـان مجـر 

، لـذا مل يـوزع قواتـه )سكيبيو قد أخفى جيشه الرئييس يف معسكره حتى الهجوم النهـايئ نكا(

  .الرئيسية بشكل صحيح، وبالتايل وقع جيشه تحت هجوم روماين من ثالثة جوانب

وعىل الرغم من الحصار، كان صدربعل قادراعىل االنسحاب مـع فيلتـه وأمتعـة ومعظـم 

بـدو أن خسـائره يف املعركـة الرئيسـية، كانـت معظـم قـوات مشـاته وي. جنود مشاته الثقيلـة

ــه األيبرييــني ــك . الخفيفــة وحلفائ ــة نهــب املعســكر  إىلويعــزى ذل ــالق الروماني تفضــيل الفي

  .القرطاجي، بدال من مطاردة قوات صدربعل
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  معركة بيليليو 

الواليـات  ، والتـي دارت بـني"عمليـة املـأزق " معركة بيليليو التي تحمل االسـم الرمـزي 

 إىلمـن سـبتمرب  الحـرب العامليـة الثانيـةأثنـاء  املحيط الهـادييف  وإمرباطورية اليابان املتحدة

كانـت القـوات االمريكيـة يف ). بـاالويف الوقـت الحـارض " (بيليليـو " عىل جزيـرة  1944نوفمرب 

البداية تتألف من فقط فرقة بحرية لكن مع الوقت إنضـم إليهـا فرقـة مشـاة، لالسـتيالء عـىل 

  .مهبط للطائرات يف الجزيرة

هـا املعركـة ذات أعـىل معـدل نتصـار األمـريكيني، إال أنانتهـت بارغم أن معركـة بيليليـو 

  . لإلصابات يف أي معركة حدثت يف املحيط الهادي
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  " ت "معارك حرف 

  معركة تاتنربغ 

بـني جـيش كبـري مـن : .مشاكل بـني التـوانيني والبولنـديني وبـني الفرسـان .معركة تاتنربغ

ت معارك حاميـة الـوطيس انـدحرت فيـه جر  1410يف عام .اللتوابتني والبولنديني وبني الفرسان

 .لعدم استفادتها من النرص 1411عقدت بولندا صلح تورن األول عام .بولندا وانهزم اللتوانيني

  1945.نوفمرب 11يف  معركة تارانتو

فرنيسـ معركة بحرية وقعت بني األسـطول الربيطـاين مـن جهـة واألسـطولني اإليطـايل وال

حـدى معـارك إ وهـي .مام االملان يف معركـة فرنسـاأ ن هزمت فرنسا أ الفييش املوايل إلملانيا بعد 

  .نتهت بهزمية األسطولني اإليطايل والفرنيس الفييشاالحرب العاملية الثانية 

  األوىل معركة تارانتو 

إحـدى معـارك )  First Battle of Tarentum باإلنجليزيـة(كانـت معركـة تـارانتو األوىل 

 حنبعـلم بني القوات القرطاجيـة بقيـادة .ق 212، والتي دارت يف عام الحرب البونيقية الثانية

  .بقيادة ماركوس ليفيوس تارينتوموالحامية الرومانية ملدينة 

والجنـوب اإليطـايل للقرطـاجيني،  كامبانيـا، إنضمت كابوا كربى مدن مقاطعـة كانايبعد 

م، قـرر حنبعـل التوجـه جنوبـانحو .ق 212ويف . والتي جعل منها حنبعل قاعدة شتوية لقواته

  .أغنى مدن الجنوب اإليطايل تارينتوممدينة 

كان حنبعل عىل اتصال مع مجموعة مـن التـارنتيني املعارضـني للحكـم الرومـاين، الـذين 

لوا من قبل التمرد عىل الرومان ولكن محاولتهم باءت بالفشل، مام جعل الرومان يقبضون حاو 

. كرهائن ليك يضمنوا أال يقوم بقية السكان بأي متـرد روما إىلعىل بعض املعارضني ويرسلونهم 

ألقي القبض عىل هؤالء الرهائن، وهم يحاولون الفرار، وعوقبوا بشـدة مـام أغضـب بعد فرتة، 

  .شعب تارينتوم، الذي جدد اتصاالته مع حنبعل من أجل تحرير أنفسهم

أمىض ماركوس ليفيوس حاكم املدينة الرومـاين، الليلـة التـي قـرر فيهـا حنبعـل مهاجمـة 

 منتصـف الليـل، اسـتيقظت عـىل األبـواق ويف. املدينة مع أصدقائه يتنـاولون الطعـام والنبيـذ

مـن  10,000كان حنبعل قد دخل بالفعل املدينة مع . الرومانية التي تعلن عن حدوث هجوم

  شدد حنبعل عىل جنوده . كان أغلب الجنود الرومان إما نامئني أو يف حالة سكر. جنوده
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مـع التـارينتيني الـذين  أال يستبيحوا املدينة وأال ميارسوا السـلب والنهـب، إلتزاماباتفاقـه

فقط منازل الرومان التـي . طلب منهم أن يضعوا العالمات عىل منازلهم حتى ال يسلبها جنوده

نجـح مـاركوس ليفيـوس يف الفـرار مـع . مل يكن عليها العالمات املتفق عليهـا تعرضـت للنهـب

  .قلعة املدينة التي ظلت تحت سيطرة الرومان حتى انتهاء الحرب إىلجنوده 

 ريجيـومط املدينة يف أيدي حنبعل، أصبحت جميع مدن جنـوب إيطاليـا باسـتثناء بسقو 

وصلت أنباء تعـرض كـابوا لحصـار الرومـان، مل متض إال بضعة أيام حتى . تحت سيطرة حنبعل

  .كابوا واستطاع فك الحصار مؤقتابعد معركة كابوا األوىل إىلفعاد حنبعل 

  معركة تاننربغ 

معركـة مهمـة بـني القـوات األملانيـة والقـوات الروسـية ) Tannenberg(معركة تـاننربغ 

قي  1914أغسطس   30-26حدثت يف الفرتة  الحرب العاملية األوىلإريك لودندورف يف  :بقيادة

باول فـون وانتهت بانتصار القوات األملانية التي قادها القائد األملاين  ،) بولنداحاليا يف (تاننربغ 

  .هيندنبورغ

، انتهـزت روسـيا فرصـة انشـغال القـوات األملانيـة يف فرنسـا، وأرسـلت الجبهة الغربيةيف 

ت جيشني أواخر أغسطس ليخرتقا عمـق يف األرايض األملانيـة يف رشقـي بروسـيا لتطويـق القـوا

سحب ثلثي قواتها مـن فرنسـا، ومتكنـوا  إىلملانيا ااألملانية يف روسيا الرشقية، األمر الذي اضطر 

  .أغسطس 31يف  معركة تاننربغمن محارصة القوات الروسية يف 

  (Tyre) تايري حصار

ال أن إ املحصنة بحريا مقاومة قويـة وثابتـة أمـام اإلسـكندر ) Tyre(قدمت مدينة تايري 

 إىلقبل املـيالد احتـل غـزة ثـم مـر  334اإلسكندر اقتحمها بعد حصار دام سبعة أشهر يف سنة 

  .الساحل الرشقي للبحر املتوسط وبهذا النجاح أمن التحكم بخط ،مرص حيث استقبل كمنقذ

  معركة التبت 

بـني البعثـة العسـكرية الربيطانيـة .االحتالل الربيطاين للتبت ) 235صورة (معركة التبت  

 ظفاستشـا ،قـاوم سـكان التبـت البعثـة العسـكرية الربيطانيـة 1904يف عام .وبني أهايل التبت

وهـرب  ،السالح النـاري القتحـام التبـت هؤالء غضباومل يقبلوا أبداالتفكري بالعودة، واستخدموا

  سقط العديد من أهايل التبت .الداالي الما وهكذا بدأ عهد االحتالل الربيطاين
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  .1904بدأ عهد االحتالل الربيطاين يف عام  .هرب الداالي الما .رصعى تحت النريان اإلنجليزية

  غزوة تبوك

ب التابعون للروم من املسـلمني خيش العر  ،بعد فتح مكة ودخول الحجاز كلها يف اإلسالم

وجهزوا جيشاكبرياعسكروا جنوب بالد  .فقرر الروم غزو املسلمني .يف بالد الشام من قوة اإلسالم

  .الشام

تجهيز جيش قوي يصد غـزو  إىلفدعا  ،عليه وسلم الـلـهالرسول صىل  إىلوصلت األخبار 

  .الروم

وأن األيام أيام  ،التي مير بها صعبةعليه وسلم يعلم أن الظروف  الـلـهوكان الرسول صىل 

وحـث األغنيـاء عـىل أن  ،فبعث الرجال يحثون القبائل عـىل االشـرتاك يف الجـيش .قيظ وقحط

كام تربع .ومائة فرس  ،فتربع عثامن بن عفان بعرشة آالف دينار وتسعامئة بعري ،يجودوا مبالهم

وتربعـت النسـاء  . ألف دينـاروتربع عبد الرحمن بن عوف بأربعني .أبو بكر الصديق بكل ماله

  .بحليهن وزينتهن من الذهب

تبوك يف شهر رجب من العـام التاسـع بقيـادة الرسـول صـىل  إىلو تحرك جيش املسلمني 

عليـه وسـلم  الـلــهو أعطـى الرسـول صـىل  .وكان عددهم ثالثني ألفاتقريبا ،عليه وسلم الـلـه

وكـان  .عليه وسـلم بجيشـه يف ثنيـة الـوداع الـلـهوعسكر النبي صىل  .اللواء أليب بكر الصديق

حتى اضطروا لذبح إبلهم وإخراج ما  ،وعاىن املسلمون من عرسة املاء والزاد ،الحر شديداللغاية

  .لذلك سميت الغزوة بغزوة العرسة .يف كروشها فيعرصونه ويرشبونه

الـذين ولكن مل يجدوا هناك أحدامن الروم  ،وقىض املسلمون يف تبوك حوايل عرشين يوما

  .حينام علموا مبسري الجيش املسلم الذي يؤثر املوت عىل الحياة ،رجعوا من حيث أتوا

مـا هـو أبعـد منهـا  إىلعليه وسلم أصحابه يف مجاوزة تبوك  الـلـهواستشار الرسول صىل 

فاستحسـن الرسـول صـىل عليـه  .املدينة إىلفأشار عليه الفاروق عمر بالعودة  .من ديار الشام

  .املدينة حامدين شاكرين إىلعادوا وسلم رأيه و 

  م)1205و 1203(حملة التتار عىل الشيشان  

القـوزاق  بعد قيام التتار بشن هجامتهم عىل شتى الشعوب وبعـد تغلـبهم عـىل الـروس

وكانت بالد الشيشان وقتها أكرب ..بإبادة كل من حولهم دون إنذار وبدأوا ،وصلوا لبالد الشيشان

  فكانت حملة التتار..بحر قزوين رشقا إىلمن ما هي عليه اآلن حيث كانت تصل 
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ويف الليل علم شيشان الجبال األصليون بالحرب فجهزوا . .الدموية عىل مناطق السهول 

ويف اليوم الثاين بدأت الحرب وكان .. مناطق التتار و أمهلوهم يوما واحدا إىلروا عتادهم وسا

جنود أرسهم  ةسبع 7وبعد انتهاء املعركة مل يبق من التتار إال  ،عدد جنود التتار عرشين ألفا

وعند عودة هؤالء الجنود .. رأوامبا ) جنكيزخان(الشيشان وقطعوا أيديهم وبعثوهم ليخربوا 

 ،فقرر إرسال جيش أكرب عددا ،فهذه هي املرة األوىل لهزميته ،مام رآه) نكيزخانج(استغرب 

بالد الشيشان ويلتمسوا نقاط ضعف  إىللكن كبار مستشاريه عرضوا عليه أن يذهبوا 

وبعد مرور شهر عاد الترتيون  ،أرض الشيشان إىلكبار التتار ) جنكيزخان( فأرسل ،الشيشان

هل رأيتم هناك حربا ؟؟ فأجابوا : فسألهم ،ل له لهزمية الشيشانلجنكيزخان وأخربوه أن السبي

إمنا رأيناهم يعيشون يف غابات بني الوحوش ومع ذلك  ،مل نر حربا وال عدوانية"وقالوا  ،بالنفي

فلوال شجاعتهم ملا تجرؤوا وسكنوا تلك الجبال  ،فكل بيت بعيد جدا لحد ما عن أقرب بيت له

دناهم قريبني من بعضهم البعض بني تلك الجبال والغابات ولوال شجاعتهم لوج ،املوحشة

وقام  ،اإلستسالم لألمر) جنكيزخان(فقرر " ولكن توجد مسافة كذا و كذا بيت كل بيت وآخر

  ).ليس عارا عىل الرجل إذا كان الذي غلبه رجال(بإهداء سيف للشيشان كتب عىل السيف 

  معركة التحالف 

  .يادة عىل بالد ما بني النهرينلغزو نينوى والس .معركة التحالف

  .بني قوات تحالف امللك نبوبالس ملك بابل وامليديني  وبني اآلشوريني

انتهـت بانتصـار  ،م جـرت معـارك بـني اآلشـوريني وبـني قـوات التحـالف.ق 612يف عام  

  .البابليني وامليديني

ابو بإخضـاع الشـام و قام بنو شاد ابن نـ .متت السيادة للبابليني عىل بالد ما بني النهرين 

 .بابل إىلوالقدس وأعاد الكثري من اليهود سبايا 

  معركة تراسامنيا

 حنبعـلبقيـادة  القرطـاجينيبـني قـوات ) م.ق 217يونيو، (دارت معركة بحرية تراسامنيا 

. الحـرب البونيقيـة الثانيـةخـالل  جايوس فالمينيوس نيبوسبقيادة القنصل  الرومانيةوالقوات 

  .تعترب هذه املعركة واحدة من أكرب وأنجح الكامئن يف التاريخ العسكري

وعنـدما . بعد أن عرب حنبعل بحرية تراسامنيا، وجد مكانامناسباجدالعمل كمـني للرومـان

  . لمعركةعلم بأن فالمينيوس غادر معسكره وقرر مالحقة حنبعل، بدأ يستعد ل
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 إىل، وما أن وصـل روما إىلأمر فالمينيوس رجاله بأن يرسعوا إلدراك حنبعل قبل أن يصل 

شامل البحرية، حتى أرسل حنبعل مجموعة من رجاله ملناوشة طليعة الجـيش الرومـاين بعيـدا 

بعد أن مر الجـيش الرومـاين بأكملـه مـن املضـيق الجـبيل، انطلقـت . يكتشفوا الكمنيحتى ال 

  .األبواق لتعلن عن بدأ الهجوم

جنـدي رومـاين إمـا يف  15,000قتـل حـوايل . يف غضون ساعات، سـحق الجـيش الرومـاين

نفسه، كام  فالمينيوساملعركة أو غرقايف البحرية بينام كانوا يحاولون الفرار عرب البحرية مبا فيهم 

يف اليـوم التـايل،  ]7].تلفـةرومـا عـرب وسـائل مخ إىلجندي أن يشقوا طريقهم  10,000استطاع 

روماين، بعد أن قطع لهم وعداباألمان إن هـم استسـلموا  6,000أن ميسك بـ  ماهربعلاستطاع 

، ولكـن حنبعـل أمـر ببـيعهم يف )وبوليبيوس تيتوس ليفيوسحسبام ذكر (بأسلحتهم ودروعهم 

ا خسـائر حنبعـل، فكانـت نحـو أمـ. سوق العبيد بغض النظر عن الوعد الذي قطعه ماهربعل

مل تتوقـف كارثـة . الكثري من الذين لقوا حتفهم متأثرين بجـراحهم إىلجندي، باإلضافة  2,500

الرومان عند هذا الحد، بل يف غضون يوم أو اثنني، دمر القرطاجيون قوة تعزيز رومانية تتألف 

  . جندي 4,000من 

وصلت أنباء الهزمية لروما، مـام تسـبب . بعد أن نفذ حنبعل بنجاح أكرب كمني يف التاريخ

  . يف حالة من الهلع

  م1709أو  ترافيندال

  تادتمعركة ألرتانس

ليثوانيا لوقف -بولونيا-الرنويج وساكس-هجوم ثاليث عىل السويد من قبل روسيا الدامنارك

  .وروباأ خطر التوسع السويدي يف رشق ووسط 

يف منطقتي لينوفيا وإنغرييا  غوتروب -هولسنتانطلقت الحرب بهجوم ثاليث عىل منطقة  

ه الهجـامت ذليثوانيا وروسيا، إال أن هـ-بولونيا-الرنويج وساكس-السويديتني، من قبل الدامنارك

ويدية مـن رد الهجـوم الـدمناريك والـرويس يف مـوقعتي قد توقفت حيث متكنـت القـوات السـ

التي هزمت فيها روسـيا، وبعـد ذلـك ردت السـويد الهجـوم البولنـدي حيـث  نارفاو  ترافيندال

 معركة ألرتانسـتادتليثوانيا حيث هزمت قواته يف -الوراء عرب بولندا إىلدفعت امللك أغسطس 

  .روسيا ليجمع جيشه من جديد إىلأما بيرت الذي هزم يف معركة نارفا فقد عاد 
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  بةمعركة تر 

  يف تربة البقوم، عىل وادي تربة ،معركة تربة

م بني اإلخوان بقيادة سلطان بـن بجـاد 1919مايو  15معركة تربة هي معركة حدثت يف 

وحاكم الخرمة الرشيف خالد بن منصور بن لؤي ضد قوات الرشيف الحسني بـن عـيل حـاكم 

العسـيس يف  الـلــهالقائـد عبـد األول بن الحسني و  الـلـهبنه عبد امكة واملدينة املنورة بقيادة 

  .وادي تربة البقوم وإنتهت املعركة بإنتصار اإلخوان

  حملة ترعة السويس األوىل

  :)حملة السفر برلك :وتعرف كذلك(

الحـرب خالل  مرصضد القوات الربيطانية يف  الدولة العثامنيةهي حملة عسكرية شنتها 

، لكن بعد فشلهم يف ذلك تم إرسال الرجـال للقتـال قناة السويسلالستيالء عىل  العاملية األوىل

  .أوروبايف 

، وسميت كذلك ألنها أول حـرب شـنت "الحرب األوىل"تركية وتعني ) السفربرلك(وكلمة 

من قبل حزب االتحاد والرتقي عـىل الـرغم مـن الوضـع  عبد الحميد الثاينإزاحة السلطان  بعد

  ".الرتحيل الجامعي"دولة العثامنية، وقيل أيضاأن معناها املرتدي آنذاك لل

ــة يف  ــدأت الحمل ــام  28ب ــاين ع ــانون الث ــني يف  1915ك ــت بإنســحاب العثامني  3م وانته

جندي بقيادة  18,000بإرسال جيش قوامه  العثامنيونفرباير من العام نفسه، حيث قام /شباط

جـون لهـم القـوات الربيطانيـة بقيـادة فتصـدت . كريس فون كرسنشـتاينالعقيد و  جامل باشا

  .جندي 30,000بجيش قوامه  ماكسويل

أمـا . مـن االحـتالل الربيطـاين قناة السويسلحرب السفر برلك كان تحرير  الهدف املعلن

ومسـتعمراتها اآلسـيوية وخاصـة  بريطانيـاالهدف الحقيقي، فكان قطع طـرق املواصـالت بـني 

  .أوروبايف  كام كان الهدف تجنيد الرجال وإرسالهم للقتال. الهند

م  1915شباط عام  3يف  قناة السويسعىل ضفاف  رمانة معركةمنيت الحملة بالفشل يف 

قنـاة ين قتىل بنـريان مدفعيـة البـوارج الربيطانيـة والفرنسـية يف جندي عثام  1500حيث سقط 

، إال أن الحملة فشـلت يف الدولة العثامنيةوعىل الرغم من فتوى الجهاد التي أعلنتها . السويس

  .إثارة جموع املرصيني

  الحرب العاملية األوىلللقتال يف  أوروبا إىلوبعد فشل الحملة أرسل الرجال 
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 حملة ترعة السويس الثانية

بإرسال آالي قوامه  1916 يوليو 27يف  العثامنية الدولةحملة ترعة السويس الثانية شنتها 

الهدف املعلـن للعثامنيـني . كريس فون كرسنشتاينوالعقيد  جامل باشاجندي بقيادة  18,000

) أملانيا(أما الهدف املعلن مع القوات املركزية . الربيطاينالل من االحت قناة السويسكان تحرير 

معركـة وقد منيت بالفشـل يف . ومستعمراتها اآلسيوية بريطانيافكان قطع طرق املواصالت بني 

  .جندي عثامين قتىل 9200حيث سقط  1916 أغسطس 3 عىل ضفاف قناة السويس يف رمانة

  الحرب الرتكية اإليطالية 

  ) 1912 – 1911( الحرب الرتكية اإليطالية 

  .أطامع إيطاليا احتالل جزر الدوديكانيزورودسوضم طرابلس الغرب إليهاكان من 

  .بني جيوش إيطاليا وبني الجيش الرتيك وقعت

  .انتصار إيطاليا إىلجرت معركة بني الطرفني املتنازعني أدت  

 .قامت إيطاليـا بضـم طـرابلس الغـرب إليهـا .واحتلت إيطاليا جزر الدوديكانيز ورودس 

  .ت املدافع اإليطالية مدينة بريوتقصف

 معركة ترموبيل

   .نترص فيها الفرسام بني الفرس واليونان  .ق 480وقعت عام 

  معركة تريبيا

، أول املعـارك الكـربى خـالل )  Battle of the Trebiaباإلنجليزيـة(كانـت معركـة تريبيـا 

بقيـادة  والرومـان حنبعلبقيادة  القرطاجينيوالتي دار القتال فيها بني  الحرب البونيقية الثانية

ومـان كلفـتهم خسـائر كانـت هزميـة مدويـة للر . م.ق 218يف شـتاء عـام  تيبرييوس لونجيوس

مـن الرومـان يف تحقيـق مهمـتهم يف املعركـة، إال أنهـم  10,000فادحة، ورغم نجاح أكـرث مـن 

املعركة، استطاع حنبعـل اسـتغالل نقـاط  يف هذه. بياتشينزا إىلإضطروا للرتاجع نتيجة الهزمية 

تفوق الرومان لصالحه من خالل إحدى خططه الدقيقة واملبتكرة، عندما هاجم القائد الروماين 

لونجيوس، يف ظل ظروف صعبة، القرطاجيني يف حركة متهورة ينقصها بعد النظر، فأوقع بقواته 

  .يف فخ دون أن يدرك ذلك
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  .نهر بولنهر تريبيا، بالقرب من نقطة إلتقائه مع  وقعت املعركة عىل الضفة اليرسى

استغل حنبعل هروب الرومان بدون نظام نحو النهـر، فـأمر جنـوده بـأن يعملـوا فـيهم 

. يف النهـر كان معظم من سقط يف املعركة هم من قـتىل تلـك املذبحـة أو ممـن غرقـوا. القتل

هرب الفرسان الرومان عىل ظهور الخيل، بينام قتل معظم من كان مع لونجيـوس مـن املشـاة 

  .اإليطاليني يف قلب الجيش، الذين مل يكونوا مدربني أو عىل دراية باملعارك

قلب الجيش الرومـاين بنفسـه يف املعركـة، وضـم القلـب املشـاة  تيبرييوس لونجيوسقاد 

فتحـرك الـبعض مـنهم  الرومان املخرضمني الذين ترصفوا بحرفية عند فرار املؤخرة والجنـاحني،

يف هذا التشـكيل، يتوجـه ". تشكيل املربع األجوف"برسعة مللء يف الجناحني واملؤخرة متخذين 

قيـادة وحيـث يسـعف املشاة الرومان جميعانحو األطراف تاركني املركز أجـوف، حيـث مقـر ال

اسـتطاع الرومـان بهـذا التشـكيل صـد جميـع هجـامت القرطـاجيني ضـدهم، فركـز . الجرحى

استطاع لونجيوس أن ينسـحب . القرطاجيون بدال من ذلك عىل الرجال الذين هربوا نحو النهر

  .بياتشينزا إىلمبن بقي من رجاله 

بعـد أن هـزم سـكانها  فيـدجيفانوبعد أيام، استوىل حنبعل عىل مسـتودع لإلمـدادات يف 

رومـا بـأن كـال  إىلوعنـدما وصـلت األنبـاء . لقبائـل الغاليـة يف معركـة صـغريةوحلفائهم مـن ا

كان بالـذعر وتوقعـوا أن يـروا حنبعـل عنـد وتريبيا، أصـيب السـ تيسينيوسالقنصلني هزما يف 

أبواب مدينتهم يف الواقع، مل تكن الهزائم كارثية، فقد استطاع أكرث مـن فيلقـان ونصـف فيلـق 

مل تشـارك يف القتـال،  سـكيبيوفيالق تحـت إمـرة  3الهروب من ميدان املعركة، كام كان هناك 

مـر مجلـس الشـيوخ فيـالق مـا زالـت طـوع أ  7.5أي أن هنالـك . هسـبانياوفيلقان مـا زاال يف 

  .الروماين

خالل الشتاء، عسكر جايوس فالمينيوس يف أريتسو، يف حني عسكر جنايوس جيمينوس يف 

  .ومع الربيع، قرر حنبعل مهاجمة إتروريا الواقعة جنوب تريبيا. رمييني

  حرب ترشين 

تعرف أيضاباسم حرب أكتوبر أو حرب رمضان يف البالد العربية، وحرب يـوم الغفـران أو 

ألنها بدأت خالل شـهر رمضـان ويف يـوم عيـد الغفـران، أقـدس (م كيبور يف إرسائيل والغرب يو 

، شنت سوريا ومرص هجومامباغتاعىل القـوات )أكتوبر(ترشين األول  6يف ). األعياد عند اليهود

اإلرسائيلية التي تحتل مرتفعات الجـوالن السـورية وشـبه جزيـرة سـيناء املرصـية منـذ حـرب 

عىل الجبهة املرصية، متكن الجيش املرصي خالل األيام األوىل من عبـور . 1967) يونيو(حزيران 

  بدأ . قناة السويس وتدمري خط بارليف الدفاعي اإلرسائييل املنيع
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الهجوم يف الجبهتني معايف متام الساعة الثانية بعد الظهر بغارات جـوي وقصـف مـدفعي 

ية مخرتقة الخطوط اإلرسائيلية ومكبدة تحركت القوات السور. شامل عىل طول خطوط الجبهة

خالل يومني مـن . اإلرسائيليني خسائر فادحة مل يعتادوا عليها خالل حروبهم السابقة مع العرب

القتال، باتت مرص تسيطر عىل الضفة الرشقية لقناة السويس ومتكنت سوريا من تحرير مدينة 

إال أن توقف القتال املفاجئ . ملتطورةالقنيطرة الرئيسية وجبل الشيخ مع مراصده اإللكرتونية ا

، واملسـاعدات العسـكرية األمريكيـة )خالفاللخطة املتفق عليها مع سوريا(عىل الجبهة املرصية 

الهائلة إلرسائيـل خـالل املعـارك، سـاعدت اإلرسائيليـني عـىل القيـام بهجـوم معـاكس نـاجح يف 

خطـوط وقـف إطـالق النـار  إىلية ، أعاد القوات السور)أكتوبر(ترشين األول  11الجوالن يوم 

تبع ذلـك هجـوم إرسائـييل معـاكس مشـابه عـىل الجبهـة املرصـية، عـربت فيـه قـوة . السابقة

ثغرة "الضفة الغربية للقناة مشكلة ثغرة يف صفوف القوات املرصية عرفت باسم  إىلإرسائيلية 

ار الذي اقرتحه كل هذه العوامل ساعدت عىل قبول سوريا ومرص بوقف إطالق الن". الدفرسوار

تـم تنفيـذ ) أكتـوبر(ترشين األول  24االتحاد السوفيتي والواليات املتحدة يف مجلس األمن، يف 

  . وقف إطالق النار

، شنت سوريا، غري مقتنعة بالنتيجة التـي انتهـى إليهـا القتـال، حـرب 1974يف أوائل عام 

 82جبـل الشـيخ، واسـتمرت استنزاف ضد القوات اإلرسائيلية يف الجوالن، تركزت عـىل منطقـة 

توسطت الواليات املتحدة، عرب الجـوالت املكوكيـة لـوزير خارجيتهـا هـرني كيسـنجر، يف . يوما

نـص االتفـاق الـذي وقـع يف . اتفاق لفك االشتباك العسكري بـني سـوريا وإرسائيـل إىلالتوصل 

رشــين عــىل انســحاب إرسائيــل مــن األرايض التــي احتلتهــا يف حــرب ت 1974) يونيــو(حزيــران 

حزيـران  24يف . يتضـمن مدينـة القنيطـرة 1967ومن رشيط من األرايض املحتلة عام ) أكتوبر(

رفع الرئيس حافظ األسد العلم السوري يف سامء القنيطرة املحـررة، إال أن اإلرسائيليـني ) يونيو(

تدمري املدينة بشكل مـنظم قبـل انسـحابهم، وقـررت سـوريا عـدم إعـادة  إىلكانوا قد عمدوا 

ـــوالنإع ـــل الج ـــودة ك ـــل ع ـــا قب ـــين . امره ـــرب ترش ـــم أن ح ـــوبر(ورغ ـــق ) أكت مل تحق

فقد شهدت أيام القتال تضـامناعربيامل . نرصاعسكرياكامالللعرب، إال أنها كانت نرصامعنوياكبريا

وشاركت قوات من مختلف الدول العربية يف املعارك عىل  ،يشهد له العامل العريب مثيالمن قبل

كام فرضت دول العربية املنتجة للـنفط حظرااسـتمر عـدة شـهور . رصيةالجبهتني السورية وامل

كل الدول املؤيدة إلرسائيل وعىل رأسها الواليات املتحـدة، فكـان ظهـور  إىلعىل تصدير النفط 

  .سالح النفط العريب ألول مرة
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  معارك التشويني 

سـنة  13( نـغ بني تشوين شيه هوا.فتح مقاطعات يف الرب الرئيس للصني .معارك التشويني

وبفضل جيشه الذي قوامـه مليـون جنـدي والـذي قـام مبسـاعدته ضـد جيـوش املقاطعـات ) 

  .الرئيسة يف الرب الرئيس للصني

جـرت معـارك كانـت األكـرث دمويـة بـني املهـاجمني واملـدافعني انتهـت . م.ق211يف عام 

الصـني يف الفـرتة انترشت إمرباطورية التشوين عىل أغلب مناطق شامل غرب .ندفاع املدافعنياب

فـتح تشـوين سـبع مقاطعـات  .م وكان يحدها من الشامل السـور العظـيم.ق206 – 221من 

رئيســية يف الــرب الــرئيس للصــني وأصــبح اســم تشــوين شــيه هوانــغ يت هــو املتــداول ويعنــي 

م بارش تشوين بتوسيع السور العظيم الذي .ق214يف عام  .اإلمرباطورية املطلق للصني املوحدة

أحرق التشويني الكتب التي ال تتحدث عن الزراعة أو العلوم  .ناء به قبل استالمه الحكمبدأ الب

 .م.ق213والدين وكان ذلك عام 

  )م.ق 1077 – 1115تكالت بالرس (حمالت 

  رض كوردستان مرسحالألحداث الجسام منذ القدمأصبحت أ 

الطويـل  كانـت سـني عهـد حكمـه) رسجـون االكـدي(وحفيـد ) نرام سني(امللك االكدي 

مليئة كل الوقـت تقريبابالعمليـات العسـكرية التـي جـرت كلهـا قـرب ) م.ق 2255 – 2291(

ويخلد انتصـار االكـديني . وكانت حملته الرئيسية ضد اللولوبيني االقوياء. حدود وادي الرافدين

. بالقرب مـن مدينـة السـليامنية) قرداغ(يف منطقة ) دربند كاور(عليهم نحت صخري وجد يف 

) سوسـة(فنية رائعة من النحت العراقي الناتئ وهي املسلة املشهورة التي وجـدت يف  وقطعة

   .متالكهااب) لوفر(والتي يفخر اآلن متحف 

 – 1115تكـالت بـالرس (عهد امللـك االشـوري  إىليف املخلفات االثرية التي يرجع تأريخها 

حـد أ ن محفـور عـىل هنـاك مـدو . دون الكثري مـن الوقـائع الحربيـة لـذلك امللـك) م.ق 1077

  :االعمدة يصف فيه امللك حمالته العسكرية عىل املناطق الشاملية لكوردستان الحالية ويقول

خمسـة مـن ملـوكهم . لف من رجال موشـكاياأ استطعت من القاء القبض عىل عرشين (

اقسـم . كانوا يفرضون الرضائب واالتاوات يف بالد الزي وبورو كوزي عىل امتداد خمسـة قـرون

اشور بأن احدامن امللوك مل يستطع ان يواجههم يف الحروب ويحرز النرص عليهم لشـدة  بألهي

  لكن مبعونة ،كانت بالد كوموخ تحت سيطرتهم. لكنهم اتوا واستسلموا يل. بأسهم
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لهي اشور استطعت من تهيئة العربات الحربية لجييش ومتكنت من التسلق عىل جبال إ 

قمت بنرث . فاوخمسة من ملوك بالد كوموخو وتغلبت عليهمحاربت عرشين ال. كاشيارا املنيعة

قطعت رؤوسهم ومن ثم جمعت تلك الرؤوس بالقرب . جثثهم يف الوديان وعىل قمم الجبال

    ).وقع الكثري من االرسى والنساء بني ايدينا. من مدنهم

ال . هلهـاأ رضـها و ألقد مر الكثري من الغزاة وجيوش املحتلني عـىل كوردسـتان واسـتباحوا 

بـيض السـالجقة والخـروف األ (مثـال أ ن نستشهد بـبعض مـنهم وعـىل نحـو رسيـع أ ال إ يسعنا 

  ...).سود وهوالكو وجنكيز خان وتيمورلنك والعثامنيني والفرس واالنكليزوالخروف األ 

  معركة تالمون 

  محاولة السلت التوسع نحو إيطاليا التي تقع تحت حكم الرومان  :معركة تالمون

م وقع الجيش .ق 225يف عام .لتي بقيادة برينوس وبني القوات الرومانيةبني الجيش الس 

السلتي خالل املعركة يف رشك القوات الرومانية حيث دمر نهائيابعد أن جازف يف عبـور جبـال 

  .الجنوب نحو إيطاليا إىلاأللب 

  .دمرت القوات السلتية تدمرياكامالو وقعت السلت تحت حكم الرومان 

  1967يف القدس معركة تل الذخرية

وضـع  فقـد 1967أيار  30يف  مرصو  األردنفبعد أن تم توقيع اتفاقية الدفاع املشرتك بني 

الجيش العريب األردين يف حالة تأهب قصوى، وجرت معارك عىل طول الجبهة وحـارب الجـيش 

تـل الشـيخ و  تل الرادارو  جبل املكربو  باب الوادو  اللطرونو  القدسالعريب األردين من جديد يف 

 الخليـلو  طـولكرمو  جنـنيو  نـابلسو  املطلـعو  الشـيخ جـراحو  صـموئيل تل النبيو  عبد العزيز

ومـا تعـرض ) سورياو  مرصاملوعود من (وبالرغم من قلة العدد والعدة وإنعدام الغطاء الجوي 

له الجيش العريب األردين من خسائر جسيمة حتى أن بعض الرسايا قاتلت حتى أخر رجل فيهـا 

عة واإلرصار عىل القتـال حتـى آخـر طلقـة وأخـر رجـل وبعـد نفـاذ فإن روح التضحية والشجا

وبقـت القـوات السـوريه  بقواتهاردن الرجال البواسل عىل الجبهه االردنيه قامت سوريا مبد األ 

قـام الجـيش السـوري  ردين وحينهـاردنيـه حتـى وصـول الجـيش االحتيـاطي األ عىل الجبهه األ 

جرب العـدو الصـهيوين عـىل الرتاجـع وقتـل أ و  االردن مبعركتني متتاليتني ضد ارسائيل للدفاع عن

ن مبجـزرة بورلوفـوت الشـهريه و ردن قـام السـوريرض األ أعـىل و  ةعداد هائلـبأ جنود ارسائيلني 

رسائـييل وتـدمري إلـف أ ربعـني أردنيه مايزيـد عـن ن عىل الجبه األ و السوري قام بئسائيل حيث

   تصنفمريكا والعامل و أ خاف أ  دالعدلف دبابه وهذا أ خمسني 
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املجـزره وحـدثت تلـك  جمعأ العامل  شقوى انتصار للعرب عىل الصهاينه واندهأ  عىل أنه

ردن بأيدي السوريني االبطال حتى وصول الجيش االحتيـاطي والـذي أجـرب العـدو رض األ أىل ع

قبل الصديق عىل أن يشهد لهذا الجيش بالشجاعة واالحرتاف والتفاين، فقد رصح أحد جرناالت 

ائييل بأن هذه الحرب كان ميكن أن تسمى حرب الساعات السـتة ال األيـام السـتة الجيش اإلرس 

. لوال صمود الجيش السوري الذي بقي يحارب منفرداأيامـافيام انهـزم اآلخـرون خـالل سـاعات

وقد كانت الخسائر اإلرسائيلية عىل الجبهة األردنية بأيدي السوريني أكرب مـن جميـع الجبهـات 

  .األخرى مجتمعة

رسالة من محافظ القدس أنور الخطيب للعقيد عطـا عـيل أحـد القـادة األردنيـني يف ويف 

سيسجل لك التاريخ ولجنودك الوقفة البطولية، لقـد بـذلتم  :معركة تل الذخرية يف القدس قال

 إىلفوق املستطاع، لك عيل، كلام ذكر الجيش األردين أمـامي يف أيـة مناسـبة أن احنـي هـامتي 

  .اهدت منك ومن رجالك من بطولة يف هذه املعركةاألرض إكراما ملا ش

  معركة تل الرادار

  :1948ومن معارك الجيش العريب األردين عام 

يف تلة الرادار التي تسيطر عىل مستعمرة الخميس والتي متكنـت القـوات اليهوديـة مـن 

اللـواء  احتاللها بعد االنتداب دارت معارك ضارية بني الرسـية الرابعـة مـن الكتيبـة األوىل مـن

األول يف الجيش العريب األردين حيث متكنت مـن طـرد القـوات اليهوديـة منهـا وقتلـت مـنهم 

العرشات واستشهد من أفرادها أربعة جنود فقط وجرح ستة عرش آخرون بينهم قائد الرسـية 

واستطاعت االحتفاظ باملوقع ومنع اليهود من احتالله مرة ثانية بالرغم من كل محاوالتهم من 

  .لكأجل ذ

  10/4/66معركة تل األربعني 

  م1966معركة بني قوات فتح البنانية و الحركة الصهيونية عام 

، تلقـت مجموعـة فدائيـة 1968عند الساعة التاسعة من مساء يوم العـارش مـن نيسـان 

تل "منطقة  إىلحدى وحدات املراقبة األمامية بدخول القوات اإلرسائيلية إ فلسطينية إشارة من 

ودفـع  األغواريف منطقة " بيارة أبو فريدس"ذ أقاموا جرساحديديامتحركابالقرب من إ  "األربعني

كام قامت طـائرة هليكـوبرت بـإنزال أكـرث . عىل هذا الجرس دبابة وعددامن السيارات املصفحة

مت داخـل األرايض العربيـة إخرتقت الدبابة والسيارات الحدود وتقد. مظليايف املنطقة 30من 

  ترصد تحركاتها وما أن  "العاصفة"لقوات حيث كانت وحدة مراقبة تابعة 
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قـوات "عـة مـن حتى أبلغت وحدة املراقبة مجمو " تل األربعني"قرب " زبارة" إىلوصلت 

فتـوزع أفـراد املجموعـة عـىل ثـالث وحـدات وبحركـة . كانت ترابط يف كمني خلفي" العاصفة

إلتفاف حارصوا قوات العدو وفاجأوها بنريان غزيرة من رشاشاتهم والقنابـل اليدويـة، فارتبـك 

جنديامن املظليني واملشاة فتجمعوا خلف اآلليـات املصـفحة  75رتل العدو املتقدم وكان يضم 

وأمام صـمود الفـدائيني، بـدأت قـوات العـدو . جنود بني قتيل وجريح 10بعد أن سقط منهم 

واسـتمروا يف مطـاردة القـوات . بالتقهقر وهي تحمل قتالهـا وجرحاهـا مـن منطقـة االشـتباك

حيث كرثت مراكز النجـدة  خط وقف اطالق النارنقطة متقدمة من  إىلاملتقهقرة حتى وصلوا 

عهم بعـد أن أوقعـوا يف صـفوف مواق إىلالتابعة للعدو، فأمر قائد املجموعة رفاقه باالنسحاب 

واستمرت رماية قوات العدو من داخل األرض املحتلـة عـىل . جنديابني قتيل وجريح 15العدو 

وعـيل عبـد  خليل عـز الـدين الجمـلاملجموعة التي الحقتها، وسقط يف العملية شهيدين هام 

  .القادر حيان يف بينام عاد بقية أفراد املجموعة ساملني

 معركة تل الفخار

ويرشف ) الجنوب من بانياس وغريب زعورة وعني فيت إىل( الجوالنتل الفخار يقع شاميل 

عىل خط التابالين للبرتول القادم من السعودية، ويعد من التحصينات القوية للجيش السوري 

املطلة عىل سهول الحولـة الفلسـطينية، وألهميتـه األسـرتاتيجية كـان هـدفاللقوات  1967قبل 

اإلرسائيلية عندما غزت الجوالن بحرب حزيران واعتربته بوابـة الجـوالن حيـث قـال أحـد كبـار 

معركة تـل  ،الضباط اإلرسائيلني عندما سقط تل فخار يعني أن الجوالن كامالأصبح بيد إرسائيل

وكانـت خطـة العـدو يف  1967-6-9الفخار كانت نحو الساعة الثانية بعد ظهـر يـوم الجمعـة 

ة من أربعة ألوية مدرعة ولواء آيل ولواء مظليني، ألخـرتاق التحصـينات املوجـودة الهجوم مؤلف

مبهاجمة موقـع القلـع شـامالثم أحـتالل ) مندلر(يف القطاع الشاميل بحيث يتقدم اللواء املدرع 

ألحتالل تل الفخـار وتـل العزيزيـات ) جوالين(واسط متوجهانحو القنيطرة، يف حني يتقدم لواء 

ياس مدعومابرسيتي دبابات شريمان وبـنفس الـزمن اتجهـت قـوات مؤلفـة مـن ثم أحتالل بان

املشاة واملظليني ولواء مدرع ألخـرتاق موقـع راويـة، تـل هـالل، عشـمورة للفـت اإلنتبـاه عـن 

الهجوم الرئييس يف القطاع الشاميل الـذي عـزز بلـواء مـدرع ولـواء مشـاة محمـول بالطـائرات 

  ،القنيطرة إىلفر نفاخ لدعم قوات مندلر القادمة متوجهة من راوية نحو واسط مرورابك

تـل فخـار  إىلرأس الحربة اإلرسائيلية مدعومابلواء مدرع وما أن وصل  اللواء جوالينكان 

املـالزم أول أسـعد كامـل حتى واجه مقاومة عنيفة حيث أستبسل الجنود السـوريني يقـودهم 

  ، ودارت رحى املعركة املرشفة أكرث من ست ساعات أبيد للعدو أكرث من ثالثنيبدران
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ستني قتيال، وأصيب قائد املعركة  إىلجريحاوقد أرتفع عدد قتىل العدو قتيالونحو سبعني  
املالزم أسعد بدران بجرح برجله وهو ما زال يقاتل مع جنوده، وسقوا التل بدمائهم الزكية، 

  .وكانت معركة تل الفخار شبه الوحيدة بحرب حزيران

 معركة التل الكبري

حداث أ وقعت  .مواجهات العرابينيمعركة التل الكبري وكانت آخر  وقعت 1882عام  سبتمرب 13يف 
 حمد عرايب والقوات الربيطانية غرب مدينة االسامعيلية يفأ هذه املعركة بني قوات القائد املرصي 

ومن حدوث  ،حمد عرايب يف ميناء االسكندريةأ فقد اتخذت بريطانيا من تحصينات .1882\آب
فوجهت .سكندرية ذريعة إلحتالل مرصجانب يف ميناء اإل مشاجرة بني أحد املرصيني وأحد الرعايا األ 

ووقف الخديوي .تهدمتحتى ورضبها باملدافع  ،بريطانيا إنذار للحامية العسكرية يف اإلسكندرية
إال أن القوات .وتصدى لهم أحمد عرايب ومن معه من الجيش املرصي.جانب بريطانيا إىلتوقيق 

  .واحتلهاوتقدمت نحو القاهرة  ،الربيطانية استطاعت هزمية املرصيني

بعـد تـدخل  أنـهإال صدرت املحكمة بتوجيهات من الخديوي توفيق حكام بإعدام عرايب،أ 
  .رسيالنكا إىلاقصاء خارج الدولة ومن ثم توجه  إىلط من بريطانيا حول وضغ

املعاهـدة و  1922 معاهدةأن تم االتفاق عىل  إىلومنها ظلت القوات الربيطانية يف مرص 
سـيادة تدريجيـة عـىل األرايض املرصـية  امللـك فـاروقالتي متنح  ،1936مرصية عام  –االنجلو 

ن بريطانيا مارست سيادتها عـىل أ بالرغم من أن امللك كان حاكام صوريا تديره بريطانيا، حيث 
  .عام من االحتالل 72بعد  1956عام  هاتأميمحتى تم  قناة السويس

  حركة توحيد أملانيا

متـت  دولـة قوميـةملانيا هي عملية اتحاد مجموعة من الواليـات يف إطـار احركة توحيد 
يف فرنسا بدفع من رئيس الوزراء األملـاين  بقرص فريساي قاعة املرايايف  1871يناير  18يف رسميا 
ملكــ  فـيلهلم األولالواليات األملانية عىل القرصـ ليعلنـوا  توافد أمراء.أوتو فون بسامركآنذاك 
ميثـل . الحرب الفرنسـية الربوسـيةبعد استسالم فرنسا يف  ملانيةاإلمرباطورية األ إمرباطور  بروسيا
لحظة واحدة فقط يف عمليات التوحيد التي شـهدتها الواليـات األملانيـة  1871ملانيا يف اتوحيد 

بسـبب الفـوارق الدينيـة  1871فيام بينها والتي دامت أكرث من قرن قبـل اإلعـالن الرسـمي يف 
  .واللغوية والثقافية بني سكان البالد الفدرالية الجديدة

ــة املانتهــت  ــة الروماني ــازل  قدســة لألمــة الجرمانيــةاإلمرباطوري ــنام تن مــن الوجــود حي
  . الحروب النابوليونيةخالل ) 1806أغسطس  6(عن العرش  فرانسيس الثايناإلمرباطور 
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تشتت القانوين واإلداري والسـيايس الـذي عقـب نهايـة اإلمرباطوريـة، تشـارك عىل الرغم من ال
سكان املناطق الناطقـة باللغـة األملانيـة مـن اإلمرباطوريـة القدميـة يف تقاليـد لغويـة وثقافيـة 

. حـروب الثـورة الفرنسـية والحـروب النابوليونيـةوقانونية ازدادت خالل خـربتهم املشـرتكة يف 
للتنظـيم  واملطلقة السالليةأساسا فكريا للتوحيد عرب تحدي األنظمة  الليربالية األوروبيةوفرت 

جتامعي والسيايس وركز فرعها األملاين عىل أهميـة التقاليـد والرتبيـة والوحـدة اللغويـة بـني اال 
يف ) االتحـاد الجمـريك األملـاين( الـربويسأما اقتصـاديا، أدى الـزولفريين . سكان منطقة جغرافية

 تقليص التنافس بـني داخـل إىل االتحاد األملاينمن  وتوسعه الالحق ليشمل واليات أخرى 1818
سة األعامل التجارية والسـفر الرتفيهـي سهلت أنظمة النقل الناشئة مامر . هذه الواليات وخارج

بني الناطقني باألملانيـة يف جميـع أنحـاء  -ويف بعض األحيان النزاع-تحقيق التواصل  إىلوقادت 
  .أوروبا الوسطى

 توحيد إيطاليا

القرن التاسع خالل  إيطالياهي حركة اجتامعية سياسية ثورية، انترشت يف  توحيد إيطاليا

، ويعتـرب إيطاليـامنادية بتوحيد املاملك اإليطالية وإنهاء الحكم النمسـاوي والنـابليوين يف  عرش

. 1871 الحـرب الفرنسـية الربوسـية إىل 1815 مـؤمتر فيينـااملؤرخني فـرتة توحيـد إيطاليـا مـن 

، وبـدأت الجامعـات النـابليوينمهوريـة يف اململكـة اإليطاليـة التابعـة للحكـم تكونت لجنـة ج

 النمســاوميــة يف منــاطق إيطاليــا ضــد الهاســربغيني يف املطالبــة بالوحــدة بتــأجيج املشــاعر الق

اســتطاع اإليطــاليون الــتخلص مــن الحكــم . 1815عــام  مــؤمتر فيينــاوالفرنســيني، خاصــة بعــد 

دعم العديد من العلـامء واملفكـرين . عدوهم الوحيد اإلمرباطورية النمساوية، لتصبح الفرنيس

اسـتعملت كافـة أنـواع القمـع  النمسا اإليطاليني يف كافة أنحاء أوروبا الوحدة اإليطالية، ولكن

اتضح ذلك يف كلمة املستشار النمسـاوي يف مـؤمتر فيينـا الـذي أنكـر وجـود . ملنع تلك الوحدة

ولكـن أخـريا  ،"يعرب عن مكان جغرايف فقـطإن كلمة إيطاليا ما هي إال مصطلح "إيطاليا بقوله 

  . عاصمةلها روما، توحدت إيطاليا وأعلنت 1871ويف عام 

  :م 732/ ه  114) تور بواتية ( 

 :العرب يف األندلس إحدى معارك

عـىل حـدود  -الـربانس(الخـوالين جبـال الربتـات عرب املسلمون بقيادة السمح بـن مالـك 

ن و وقد وصل املسـلم ،قلب القارة األوروبية إىلثم توالت محاوالت املسلمني يف التوغل ) فرنسا

   .ضد املسلمني الجيوش األوروبية م وهناك تجمعت 732/ ه  114حدود فرنسا يف عام  إىل
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بالط ( عند األوروبني و) تور بواتية (باسم  تمعركة فاصلة بني الطرفني عرف توهناك جر 

وتـوىل قيـادة  ،املسـلمني فيهـا عبـد الـرحمن الغـافقي عند املسلمني إذ تـوىل قيـادة) داءالشه

قـدوا أن ن املسـلمني اعتأ ال إ  ،وكان النرصـ يف بدايـة املعركـة للمسـلمني ،األوروبني شارل مارتل

فأخـذ االوروبـني يعيـدون  ،جمـع الغنـام إىل ولجـأوا ،وخالفو أوامـر القائـد ،املعركة قد انتهت

واستشـهد  ،ومن ثم متكنوا من هزمية املسـلمني ،منيلعادوا الكرة عىل املسأ و  ،تجميع صفوفهم

معركـة بـالط  ولهـذا سـميت ،يف هذه املعركة عبد الرحمن الغافقي وعدد كبري مـن املسـلمني

   .شهداءال

  معركة تورو 

امتالئهـا  أن الفونسو الذي تزوج أختـاإليزابيال حـاول دون إىليرجع السبب  .معركة تورو

وقعـت هـذه املعركـة يف عـام .بني الجيش البيزنطي وبني الجيش الربتغـايلحدثت .والية العرش

األرواح  وكانت الغلبة فيها للبيزنطيني حيث كبـدوا الربتغـاليون فيهـا خسـائر فادحـة يف 1476

  .حال الفونسو دون اعتالء زوجته لوالية العرش.واملعدات ووقع املئات منهم يف األرس

 أغالياريف -معركة تولفاياريف 

. واالتحـاد السـوفيايت فنلندابني  1939 سمربدي 12معركة تولفاياريف ألغاياريف  خيضت يف 
  .حرب الشتاءوكانت أول انتصار كبري للفنلنديني يف 

الفـوج  واجهـوافقد . القت املجموعة الشاملية املتكونة من كتيبتني حاالمقاومة سوفياتية
مـن قبـل الظهـر، انسـحبت . الذي كان يستعد للهجوم عـىل الجنـاح الفنلنـدي 718السوفيايت 

عىل الرغم من أن هذا الهجوم كان فاشـال، ومنعهـا مـن مهاجمـة . القوات الفنلندية لخطوطها
  .الجنوب إىلالجناح الفنلندي، وكذلك من ارسال تعزيزات  718

كـان يسـتعد ) 16آر / الثـاين (الفنلنديـة  16يف حني أن كتيبـة الثانيـة مـن فـوج املشـاة 
ت قـوة وكانـ. السـوفيايت 609للهجوم عىل طول الطريق قد توقف من قبل هجـوم مـن فـوج 

اسـتمر الهجـوم . ىل بعض دعم املدفعيبعد أن حصلت عال تزال قادرة عىل الهجوم  الفنلنديني
قـررت بايـاري . يقع عىل برزخ رقيقـة بـني اثنـني مـن البحـريات الذي فندقالفنلندا قرب نحو 

يف النهايـة . الرتكاب احتياطيات له يف هجوم كامشة القوات السوفياتية يف جميع أنحاء الفندق
  .فيايت وجميع األوراق يف فوجتم القبض عىل الفندق وفيها عرث عىل القتىل قائد الفوج السو 
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يف الصباح، طلب العقيد تافيال القيام . عن منطقة البحريات ليال رجع الفنلنديون القهقرى
مـن  20تبعـد نحـو ( أغاليـاريفدمرت ) ديسمرب 22-20(وثم  139بهجوم جديد فعادت الفرقة 

  .السوفيايت التي أرست كتعزيزات 75حدث تصادم أيضامع الفرقة ). تولفاياريف

كانــت املعركــة انتصــاراهجومياهاماللفنلنديني ومهامللغايــة بالنســبة ملعنويــات الجــيش 
  .دي ككلالفنلن

 معركة تولوز 

. والغـاليني ألمـوينيابـني وقعـت ) م721 يونيـو 9/هــ102 ذو الحجة 9(أومعركة طلوشة 

) م717تمرب مـن سـب 22= هــ 99العارش من صـفر سـنة (يف  سليامن بن عبد امللكعقب وفاة 

تبعيـة  إىلفريقة إندلس من والية انتقلت تبعية والية األ  ،عمر بن عبد العزيزوخلفه ابن عمه 

  .الخليفة الجديد يف اختيار وال جديد لهذة الوالية أليفة مبارشة وبدالخ

سـكان هـذه  -الغـرب ليغـزو أكـوتني قاومـه البشـكنس  إىلفلام زحف السمح بن مالك 

ويف أثنـاء سـريه . طلوشة تولوز إىلأشد مقاومة، لكنه نجح يف متزيق صفوفهم، وقصد  -املناطق

أمري أكوتني جمع جيشـا كبـريا لـرد املسـلمني، وإخـراجهم مـن " أدو"جاءت األخبار بأن الدوق 

فرنسا، فآثر السمح بن مالك مالقاة عدوه عـىل كـرثة عـددهم عـن مهاجمـة طلوشـة، والتقـى 

، م721 يونيـو 9/هــ102 ذي الحجـة 9يف  الفريقان بالقرب منها، ونشبت بينهام معركـة هائلـة

سالت فيها الدماء غزيرة، وكرث القتل بني الفريقني، وأبدى املسلمون رغم قلتهم شجاعة خارقـة 

صربا، وتأرجح النرص بني الفـريقني دون أن يحسـم لصـالح أحـد مـن الفـريقني، حتـى وبسالة و 

قتيال من عىل جواده، فاختلت صفوف املسلمني، ووقـع االضـطراب يف الجـيش " السمح"سقط 

بعد أن " سبتامنية" إىلالصفوف، وارتد املسلمون  إىلكله، وعجز قادة الجيش أن يعيدوا النظام 

  .ط عدد من كبار قادتهمفقدوا زهرة جندهم، وسق

 الـلــهبـد عبد الرحمن بن ع"وعىل إثر مقتل السمح بن مالك اختار الجيش أحد زعامئه 

  .األندلس إىل، فبذل جهدا خارقا ومهارة فائقة يف جمع شتات الجيش، والتقهقر به "الغافقي

  معركة تونديبي 

هذه املنطقة حتى قبل أن يكـون  إىلكان ألحمد املنصور الذهبى تطلع  :معركة تونديبي

حـة تغـازة سلطانا، فلام توىل السلطنة وحدث خالف بني املغاربة وسلطنة سـونكاهي حـول وا

هـذه الواحـة  إىلالتى كان املغاربة يحصلون منها عىل امللح؛ انتهز فرصـة خـالف وقـع بـني أهـ

قـاد أحمـد املنصـور .وصمم عىل شن حملة تسيطر عىل اإلقليم، رغم صعوبة املناخ وقلة املياه
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ثالثـة آالف : الذهبي جيش عدد أفراده عرشين ألف جندي، وعدد من األرسى اإلسبانيني، وقيل

ـة  إىلندى معظمهم من اإلسبان الذين أسـلموا، مجهـزين بالبنـادق واملـدافع باإلضـافة ج عرش

النيجــر يف شــامل  إىلومــا تبقــى مــن الجــيش وصــل  ،آالف جمــل لحمــل األطعمــة واملعــدات

جندي مـن  100.000 إىل 40.000إمرباطورية سونكاهي والتقوا مع أهلها البالغ محاربوها من 

) أو كاو(مدينة جاوا  ىلجرت أحداثها شإم) صنغى أو سنغاى(نكاهي وسلطنة سو  .رماة السهام

ورغـم عمليـة الزحـف الصـعبة  1590يف ترشين األول مـن عـام ) النيجر ( يف السودان الغريب 

مل يبقإال ألف جندى مـن أصـل : حتى قيل ،انطلق املنصور سلطان املغرب من مراكش املغربية

ون بامتالكهم األسلحة النارية؛ مام حقق لهم النرص عىل ثالثة آالف بقيادة جودر ولكنهم يتميز 

جيش مملكة صنغاى، وألحقـت مبلكهـام إسـحاق الهزميـة، فقـد كـان جيشـه يقاتـل بـالحراب 

وقبـل السـلطان أن . والسهام والسيوف، فتمكن جودر من دحر أعدائه، ودخل جـاو العاصـمة

ا آخـر فاسـتند القائـد األول يحكم تحت سلطة أحمد املنصور، لكن األخـري رفـض، وسـري قائـد

للجند؛ فبدأ سلطان صنغاى يف مقاومة املغاربة من الغابات، وحصل املنصور عىل غنـائم كثـرية 

املغرب عىل  ىف شكل أحامل جامل من الترب والذهب، وأصبح يلقب بالذهبى، وأصبح ينظر إىل

تـم القضـاء : ا، وقيـلاملغرب مؤقت إىلأنه مورد كبري من الذهب؛ لكن هذا الوضع كان بالنسبة 

انترصـ  ، واتخذ القائـد جـودر متبكتـو مقـرا لـه)م1593(سونكاهي صنغاى سنة ( عىل مملكة 

 .املراكشيون انتصاراساحقا

  التيبينغ والبوكرس  ةثور 

بــدأ املتعصــب الــديني هونــغ اكســيكيان ثــورة  1850يف عــام  .ثورتــا التيبينــغ والبوكرســ

عاماإذ كانت متثل ردة الفعـل ضـد الحكومـة وتحـاول  التيبينغ يف الصني واستمرت أربعة عرش

بني املتعصبيني الدينيني وبـني حكومـة .الحصول عىل توزيع أكرث عدالة لألرض بالنسبة للفالحني

  .الصني

م قامت ثورة التيبينغ ولكن الثورة قمعت مبساعدة األوروبيني وكـان الـثمن 1850يف عام 

تعرضـت الصـني للضـغط مـن قبـل الـدول  .خصمليـون شـ 20قتل أكـرث مـن .باهظايف األرواح

دول أجنبيـة ومنهـا  7تحطيم  إىلأدى مترد البوكرسيني  .مترد البوكرسيني إىلاألوروبية مام أدى 

جمعيـة القبضـات (كرسـ ألن قادتهـا كـانوا أعضـاء يف سميت الثـورة بالبو  .ذلت الصني .اليابان

لتــدخل األجنبــي يف الصــني، وقــد وكانــت املحاولــة بائســة للقضــاء عــىل ا ،)املنســجمة الرســية

فحطمت سبع دول أجنبية ومنها اليابـان وقـد  ،هاجمت الكثري من األوروبيني خاصة املبرشين

  .ذلت الصني بشكل أكرب كام ازدادت السيطرة األجنبية عىل البالد
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  معركة تيسينيوس

 الحرب البونيقية الثانيـةخالل )   Battle of Ticinusباإلنجليزية(دارت معركة تيسينيوس 

م، عىل ضفاف .ق 218يف عام  بابليوس سكيبيوبقيادة  والرومان حنبعلبقيادة  القرطاجينيبني 

كانـت هـذه املعركـة أول معركـة يف الحـرب ضـد . فيـدجيفانونهر تيسينو بالقرب من مدينـة 

  .إيطالياالرومان يف 

ت من الرسعة بحيث أن رمـاة الرمـاح رمـاة كانت هذه املعركة بني فرسان الجيشني، وكان

الرومان مل يلبثوا أن رموا رميتهم األوىل حتى كانوا يف قلب ميدان املعركة، مام تسبب يف هزمية 

بنه ذو الثامنية عرشـ عامـا، والـذي اأصيب سكيبيو ونجا بالكاد بحياته، عندما أنقذه . الرومان

  .بسكيبيو اإلفريقيأشتهر يف وقت الحق 

عندما تواجه الفريقان، حفز حنبعل قواته من أجل الفوز، عندما وعدهم بـأراض معفـاة 

يقية، وباملواطنـة القرطـاجي لحلفائـه والحريـة لجميـع من الرضائب يف إيطاليا وهسبانيا وإفر

بيـنام قـام . يف األجنحـة والنوميـدينيقام حنبعل بصـف فرسـانه اإلفـريقيني يف الوسـط . العبيد

ة يف خط ثابت، وجعل فرسانه الغاليني يف املقدمـة مخفيـاخلفهم سكيبيو بصف فرسانه كاملشا

  .الخلف إىلصفامن رماة الرماح الذين سيوجهون وابالمن الرماح للعدو ومن ثم الرتاجع 

الخلـف، فـأمر فرسـانه  إىلأدرك حنبعل أن الرمـاة سـيلقون برمـاحهم األوىل ثـم يفـرون 

ي سيفر فيه الرماة حيث أنهم سـيعيقوا حركـة األفارقة مبهاجمة الفرسان الرومان يف الوقت الذ

وعندئــذ، إضــطر بعــض الفرســان الرومــان للرتجــل والقتــال كاملشــاة، فكــان التفــوق . الرومــان

  .أصيب سكيبيو، لكن مجموعة من الفرسان أحاطوه للدفاع عنه. للقرطاجيني

  ولكنـه نجـا بصـعوبة مـن  بابليوس سكيبيوانهزم الرومان أمام القرطاجيني، وأصيب

  . املعركة

  رومامواصلة زحفه نحو من  حنبعلمتكن .  

 شجع االنتصار بعض القبائل الغالية عىل التحالف مع القرطاجيني . 

  م  70:حملة تيطس

لـة رسـال حمإ ىلإم مام دفـع الرومـان  70قام اليهود يف فلسطني بثورة عىل الرومان عام 

كـام  ،وأعمل فيها النهب والحرق والقتـل ،بقيادة تيطس الذي دخل القدس ،ىل فلسطنيإكبرية 

  .وذبح كهنتهم ورشدهم يف أجزاء األرض ،أحرق هيكل اليهود
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  " ث " معارك حرف

  معركة ثرموبيالي

فرس واألغريق بقيـادة م بني ال .ق 480وقعت هذه املعركة عام  -:معركة ممر ثرموبيالي

   .ليونيداس وقد هزمت الفرس وفشلت يف تقدمها عىل اليونان امللك

  م1956العدوان الثاليث عىل مرص 

  :قامت فرنسا وبريطانيا وإرسائيل بشن هجوم عىل مرص     

كان لكل دولة من الدول التي أقدمت عىل العدوان أسبابها الخاصة للمشاركة فيه مـن   

 -:هذه األسباب

  عم ثورة الجزائر بالسالح واملال واملدربني االمر الذي هدد التواجد الفرنيس يف افريقياد

باألســلحة املتقدمــة  مرصــتقيضــ بتزويــد  االتحــاد الســوفيتياتفاقيــة مــع  مرصــتوقيــع 

 إرسائيـل، األمـر الـذي أثـار حامسـة إرسائيـلواملتطورة بهدف تقويـة القـوات املسـلحة لـردع 

  .هدد بقاءهايباألسلحة املتطورة  مرصنها رأت أن تزود لالشرتاك يف هذا العدوان أل 

. م1956عـام  يوليـو 26يف يوم  جامل عبد النارصالذي أعلنه الرئيس  ة السويسقناتأميم 

ناة التي كانت تديرها قبل التـأميم، وبـذلك دخلـت من الرتبح من الق إنجلرتاهذا التأميم منع 

  .النيل إىل تإرادة إرسائيل استكامل مرشوع دولتها من الفرا.يف العدوان الثاليث إنجلرتا

إمـا ألنهـا بعيـدة عـن حـدودها أو ، الـدول العربيـةمطمئنة بشأن بعـض  إرسائيلكانت 

لوقوعها تحت نفوذ الدول املوالية إلرسائيل، أو لعدم قدرتها عسكرياعىل التصدي لهـا، ولكنهـا 

لـذلك . هـي العقبـة الحقيقيـة يف طريـق أطامعهـا 1952ثورة بعد قيام  مرصكانت تعتقد أن 

انتهزت الفرصة عندما تالقت مقاصد االستعامر الغريب مـع مقاصـدها مبناسـبة تـأميم حكومـة 

، وفرنسـا إنجلـرتاكل من  واتفقت عىل مؤامرة مع. م1956 يوليويف  قناة السويسالثورة لرشكة 

وانـذرت الـدولتان . م1956 أكتـوبر 29يف  وبدأت القوات اإلرسائيليـة تهـاجم الحـدود املرصـية

ات كـل مـنهام عـىل بعـد االستعامريتان كال من مرص وإرسائيل بوقف القتال عىل ان تقف قـو 

، وملا رفضت مرص اإلنذار هاجمـت القـوات االسـتعامرية قناة السويسأميال قليلة من جانبي 

ـي يف سـيناء، لكـن القيـادة املرصـية اإلنجليزية والفرنسية منطقة القن اة لتطويق الجيش املرص

  حيث تقدم سيناءفوتت عليهم هذا الغرض فارتدت واخلت 
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مع الشعب يف قتال  استمر الفدائيون من رجال الجيش باالشرتاك. الجيش اإلرسائييل واحتلها 

، وتدخلت األمم املتحده ونددت بالعدوان الثاليث عيل مرص بور سعيدالقوات االستعامرية يف 

، كام وفرنسا إنجلرتاعىل كل من  الواليات املتحدةوطالبت املعتدين باالنسحاب وضغطت 

 وفرنسا إنجلرتاثورة العامل املتعطلني يف  إىلهدد االتحاد السوفيتي الدول املعتدية، باإلضافة 

ضد حكومتهام بسبب ما تعرضوا له من البطالة، وبذلك فشل االعتداء واضطرت الدول 

بوجود قوة طوارئ دولية  األمم املتحدةعىل قرار  مرصسحب قواتها بعد أن وافقت  ةاملعتدي

  .خليج العقبةاملطلة عىل  رشم الشيخ، وىف منطقة وإرسائيل مرصالحدود الفاصلة بني عىل 

  :أسباب الفشلومجمل 

للعــدوان ووقــوف الشــعوب  الواليــات املتحـدة األمريكيــةو  االتحــاد الســوفيتيمعارضـة 

  .مرصجانب  إىلالعربية 

  .جامل عبدالنارصمن النتائج األخرى لفشل العدوان الثاليث هي ازدياد شعبية 

  ثني عاماحرب الثال 

م،  1648و 1618حرب الثالثني عاما هي سلسلة رصاعات دامية مزقت أوروبا بـني عـامي 

) الحاليـة أملانيـاخاصـة أرايض (الوسـطى  أوروبـاوقعت معاركهـا بدايةوبشـكل عـام يف أرايض 

، ولكن اشرتكت فيها تباعا معظـم القـوى األوروبيـة قدسةاإلمرباطورية الرومانية امل إىلالعائدة 

يف الجـزء الثـاين مـن فـرتة الحـرب امتـدت . وروسـيا إنكلـرتااملوجودة يف ذاك العرص فيام عـدا 

خـالل سـنواتها الثالثـني تغـريت . وكاتالونيا إيطالياوشامل  واألرايض املنخفضة فرنسا إىلاملعارك 

ـاع دينـي بـني  :تدريجيا طبيعة ودوافع الحرب  الكاثوليـكفقد اندلعت الحرب يف البداية كرص

  . والنمسا فرنساوانتهت كرصاع سيايس من أجل السيطرة عىل الدول األخرى بني  والربوتستانت

. تدمري مناطق بأكملها تركت جرداء من نهـب الجيـوش ،كان األثر الرئييس لحرب الثالثني

ات واألمراض وهالك العديد من سكان الواليات األملانيـة وبشـكل أقـل وانترشت خاللها املجاع

اسـتمرت . حدة األرايض املنخفضة وإيطاليا، بينام أفقرت العديد من القوى املتورطة يف الرصاع

. الحرب ثالثني عاما ولكن الرصاعات التي فجرتها ظلـت قامئـة بـدون حـل لـزمن أطـول بكثـري

  .م 1648األوسع عام  صلح وستفالياوهي جزء من  مبعاهدة مونسرتانتهت الحرب 
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ثالثـة عرشـ ونصـف مليونـا،  إىلهبطت حرب الثالثني بسكان أملانيا من عرشين مليونـا "

وكان هنـاك . فاقت الرتبة التي روتها دماء البرش، ولكنها ظلت تنتظر مجيء الرجالوبعد عام أ 

 إىلوعالج األمراء الظافرون هذه األزمـة البيولوجيـة بـالعودة . وفرة يف النساء وندرة يف الرجال

  .تعدد الزوجات

  )ردين األ ( :معركة الثغرة

  إحدى معارك الحرب العاملية الثانية 

، )The Battle of the Bulge :باإلنكليزيـة(ة عامليامبسامها الشـعبي معركة الثغرة معروف

ديسـمرب /كـانون األول 16استمر مـن  األردينوهي هجوم أملاين رئييس عىل الجبهة الغربية يف 

حـدثت هـذه املعركـة يف نهايـات الحـرب العامليـة . 1945ينـاير /ينكانون الثـا  25وحتى  1944

، بيـنام سـامها األمريكيـون )عمليـة مراقبـة نهـر الـراين(الثانية، وقد أطلق عليها األملان اسـم 

  .، ولكن الناس عرفوها ببساطة مبعركة الثغرةمعركة األردين

  معركة ثغرة الدفرسوار

 خـط بـارليفمتكن الجيش املرصي خالل األيام األوىل مـن عبـور قنـاة السـويس وتـدمري 

بدأ الهجوم يف الجبهتني معايف متام الساعة الثانية بعد الظهر بغارات . الدفاعي اإلرسائييل املنيع

تحركـت القـوات السـورية مخرتقـة . جوية وقصف مدفعي شامل عـىل طـول خطـوط الجبهـة

طوط اإلرسائيلية ومكبدة اإلرسائيليني خسائر فادحة مل يعتادوا عليها خالل حروبهم السابقة الخ

ـقية لقنـاة السـويس  .مع العرب خالل يومني من القتال، باتت مرص تسـيطر عـىل الضـفة الرش

ومتكن الجـيش السـوري مـن تحريـر مدينـة القنيطـرة الرئيسـية وجبـل الشـيخ مـع مراصـده 

  .اإللكرتونية املتطورة

أكتوبر حيث انترشـت القـوات املرصـية  14حقق الجيش املرصي إنجازات ملموسة حتى 

عىل الضفة الرشقية لقنـاة السـويس، أمـا يف اليـوم التاسـع للحـرب ففشـلت القـوات املرصـية 

مبحاولتها الجتياح خط الجبهة والدخول يف عمق أرايض صحراء سيناء والوصـول للمـرات وكـان 

ض هو أسوأ قرار اسرتاتيجي اتخذته القيادة أثناء الحرب ألنه جعل ظهر هذا القرار بتقدير البع

  .الجيش املرصي غرب القناة شبه مكشوف يف أي عملية التفاف وهو ما حدث بالفعل

اوقفت القوات املرصية القتال عىل جبهتها بسـبب انكشـاف ظهـر قواتهـا للعـدو وذلـك 

  خرية وألن ذ يناء بسبب قرب نفاذ الكيلو يف عمق س 12لعدم القدرة عىل تغطية اكرث من 
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تسـمح بغطيـة هـذا العمـق فقـط ) طـريان ومدفعيـة(قدرات املعدات العسكرية لديها 

وكذلك خوفا من االلتفاف حولها بسبب إنزال الجرس الجوي بني القوات اإلرسائيلية واالمريكية 

  .يف عمق سيناء بالجبهة املرصية والجوالن بالجبهة السورية

يف تنفيـذ رضب بعـض األهـداف اإلرسائيليـة املـؤثرة يف الجبهـة السـورية بسبب الفشـل 

حسب الخطة املتفق عليها بني الجبهتني السـورية واملرصـية تنبـه العـدو للتحركـات السـورية 

أرسلت القيادة العسكرية السورية منـدوبا . دعامأمريكيا عاجالمبكرا مام جعله يؤمن دفاعاته 

تي كان يقودها املشري أحمد إسامعيل تطلب زيـادة الضـغط عـىل للقيادة املوحدة للجبهتني ال

القوات اإلرسائيلية عىل جبهة قنـاة السـويس لتخفيـف الضـغط عـىل جبهـة الجـوالن، فطلـب 

الرئيس السادات من إسامعيل تطـوير الهجـوم رشقـا لتخفيـف الضـغط عـىل سـوريا، فأصـدر 

  .برأكتو 12إسامعيل أوامره بذلك عىل أن يتم التطوير صباح 

أكتوبر اضطرت القوات املرصية باملجازفة والدخول يف العمق املرصي بدون غطـاء  14يف 

يحميها للفت إنتباه العدو عن الجبهـة السـورية ليتـاح لهـا املجـال أن تعـدل وضـعها وتـؤمن 

دفاعتها والتحضري لرضبة إنتقامية، فالتفت كتيبـة مـدرعات إرسائيليـة حـول القـوات املرصـية 

  .جود غطاء لهاوحارصها مام تسبب يف الثغرة الشهريةمستغله عدم و 

كيلو التي تقـف القـوات  12لكن عارض الفريق الشاذيل بشدة أي تطوير خارج نطاق الـ

فيها بحامية مظلة الدفاع الجوي، وأي تقدم خارج املظله معناه أننا نقدم قواتنا هدية للطريان 

  .اإلرسائييل

هاجمت القوات املرصـية يف قطـاع الجـيش الثالـث  وبناء عىل أوامر تطوير الهجوم رشقا

يف اتجـاه ) مشـاة ميكـانييك(لواء، هام اللواء الحادي عرش  2بعدد ) يف اتجاه السويس(امليداين 

  ".متال"ممر الجدي، واللواء الثالث املدرع يف اتجاه ممر 

عة يف اتجاه املدر  21هاجمت الفرقة ) اتجاه اإلسامعيلية(ويف قطاع الجيش الثاين امليداين 

  ".رمانة"مدرع يف اتجاه  15، وعىل املحور الشاميل لسيناء هاجم اللواء "الطاسة"منطقة 

كان الهجوم غري موفق باملرة كام توقـع الشـاذيل، وانتهـى بفشـل التطـوير، مـع اخـتالف 

دبابـة مـن قوتهـا الضـاربة الرئيسـية يف سـاعات  250رئييس، هو أن القوات املرصـية خرسـت 

  .ن بدء التطوير للتفوق الجوي اإلرسائييلمعدودات م

إلرسائيـل، أي طـائرات " جرس جـوي"يف هذا اليوم قررت حكومة الواليات املتحدة إنشاء 

  .تحمل عتاد عسكري لتزويد الجيش اإلرسائييل مبا ينقصه من العتاد
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ا ضفته إىلمن أكتوبر متكنت قوة إرسائيلية صغرية من اجتياز قناة السويس  15يف ليلة ال

  .الغربية وبدأ تطويق الجيش الثالث من القوات املرصية

الضفة الغربية للقناة مشـكلة تسـببت يف ثغـرة يف  إىلشكل عبور هذه القوة اإلرسائيلية 

وقـدر اللـواء سـعد الـدين الشـاذيل " ثغـرة الدفرسـوار"صفوف القوات املرصية عرفـت باسـم 

أكتـوبر بـأربع فـرق  17يوم "" مذكرات حرب أكتوبر""القوات اإلرسائيلية غرب القناة يف كتابه 

ل ايل رسائيليـة الـدخو حاولـت القـوات اإل . مدرعة وهو ضعف املدرعات املرصية غـرب القنـاة

 سامعيلية إال أن قوات الصاعقة املرصية متكنت من صـد هـذا الهجـوم يف منطقـة أيبمدينة اإل 

  .عطوة

توسعت الثغرة اتساعا كبريا حتـى قطـع طريـق السـويس وحـورصت السـويس وحـورص 

الجــيش الثالــث بالكامــل وحــاول األرسائيليــون الــدخول إيل مدينــة الســويس، إال أن املقاومــة 

كـان اتسـاع . صاعقة الجيش الثالث متكنـوا مـن صـد الهجـامت اإلرسائيليـة الشعبية مع قوات

الثغرة نتيجة لالخطاء القيادية الجسيمة لكل من السادات وأحمـد إسـامعيل؛ بـدءامن تطـوير 

لية و تحميـل السـادات املسـؤ  إىلعدم الرغبة يف املناورة بالقوات مام دفـع الـبعض  إىلالهجوم 

  .الكاملة

بأنها عملية تليفزيونية ألن القوات األرسائيلية مل تتمكن من إنشـاء عملية الثغرة صنفت 

وبـالرغم مـام قامـت بـه . روؤس كباري، بعكس وضع الجيش الثالث املتمركز بثبات يف الرشق

عالمية إ القوات األرسائيلية من خرق لوقف إطالق النار محاولة منها للحصول عيل أي مكاسب 

رسائيلية يف غرب القنال كانـت محـارصة بالكامـل ويف وضـع اإل إال أنه يجدر القول بأن القوات 

  ).checkmate(شبيه بوضع القوات األملانيه يف هضبة األردين يف الحرب العاملية الثانية وضع 

 معركة الثني

للميالد، بـني جـيش  633للهجرة، املوافق عام  12وقعت يف شهر صفر سنة  ،معركة الثنى

  .واالمرباطورية الفارسية خالد بن الوليدالخلفاء الراشدون بقيادة 

»  شـريارد «عاصـمة الفـرس، أرسـل ملكهـم  املـدائن إىل»  هرمـز «ملا وصل خرب انهـزام 

الجيش املنهزم ورجعـوا  إىل، انضم املذار إىلفلام انتهى . قارن بن قريانسجيشاآخر وأمر عليه 

املثنى الذي والتقوا ب الدجلةونزلوا الثنى وهو نهر متفرع من »  انوشجان «و »  قباذ «ومعهم 

كان قد توقف عند الثنى، فأحدق الخطـر بـاملثنى، فوافـاه خالـد والتقـوا يف الوقـت املناسـب، 

  ودارت رحى القتال بينهم وانتهى األمر بفرار الفرس، وقتل منهم نحو
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وقد كان النهر عائقايف سبيل اقتفاء . الف، سوى من غرق وفر من نجا منهم بالقوارب 30,000 

أن الغنائم كانت عظيمة، وقتل كل رجل قادر عىل الحرب، وأرس النساء، وأخذ  أثر العدو، غري

 ابوالحسن البرصيمن الفالحني، وصاروا ذمة، وصارت أرضهم لهم، وكان يف السبي  الجزية

  .سويد بن مقرن املزينوعىل الجزية  سعيد بن نعامنوكان نرصانياوأمر عىل الجند 

معقـل أمري جيش الفرس الذي أرسله أردشري المداد هرمز فقد قتله  قارن بن قريانسأما 

قبـاذ، وكـان قـارن قـد تـم  عدي بـن حـاتم، وقتل عاصم انوشجان وقتل بن األعىش بن النباش

وزاد سهم الفـارس يـوم الثنـى عـىل . رشفه ومل يقاتل املسلمون بعده أحداتم رشفه يف األعاجم

  .ذات السالسلسهمه يف 

  ثرموبويل" معركة ثريموبيالي أو معركه

الثـار " ريـوشدا" ةالسيطره عىل اجزاء واسعه من العامل ومل يكن باستطاع رساستطاع الف

" احشـورش"وخلفـه ابـن ملـك امللـوك .ذا قتل يف معركه يف ما بعـدإ لهزميته من قبل اليونانيني 

ــه  ــأر لهزمي ــرر الث ــذي ق ــرس أ ال ــه وللف ــد أ بي ــارثون  فاع ــة امل ــان الصــغريه يف معرك ــام اليون م

سفينه وقرر التوجـه بـه ) 600(لف جندي فضال عند أ ) 150( إىل)100(جيشاهائالضخام قوامه 

  .احتالل اليونان إىل

ضـعف مـن ناحيـه التـدريب أ ضعف من ناحيه التحضريات و أ قل عدداو أ اليونانيون كانوا 

ـى الفـاريس إىلولكن كان  ـان مهـامن يعمـالن لصـالحهم ويعـرقالن مهمـه كرس  :جـانبهم عنرص

اليونـان التـي كانـت  إىلاملرور يف امليـاه للوصـول " احشورش"يجب عىل جيوش  :ولالعامل األ 

ن الطريـق أ جيش ضـخم ال سـيام  إىلمر بالغ الصعوبه بالنسبه أ ن مدن عديده و هو تتألف م

مدادات لوجسـتيه إ إىلحاجه الجيش  :العامل الثاين.كرث من سفينتنيأ إىلمضيق ضيق ال يتسع 

هالك الجـيش مـن تلقـاء نفسـه يف  إىلوهو ما سيؤدي  ةاليوناني ةاليابس إىلهائله حينام يصل 

 .الضخم حجمهحال عدم توفرها نظر 

مدينـه ) 29(و" اسـبارطه"ومدينـه " ثينـاأ " ملواجه الخطر الفاريس الداهم احتدت مدينـه

خرى فيام فضلت بعض مدن الشامل االستسالم خوفا من الدمار وألن املدن القويـه واقعـه يف أ 

 .التواجه الجيش الفاريس يف الشاملن أ قررت " اسبارطه"و" اثينا"الجنوب مثل 

ن هزميه الفرس ممكنه عرب امليـاه وعـرب املضـائق حيـث لـن تكـون أ عتقد ت" اثينا"كانت 

خرى فـذلك سـيجعل ن السفن ستمر واحده تلو األ أ هميه لعدد االسطول الفاريس طاملا أ هناك 

  سطول مايئ قوي من أ الوقت لبناء  إىلن اليونانيني كانو بحاجه أ الفرس يف مأزق لكن املشكله 
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الف جندي عند ) 150(ن يبلغ أ ف وميكن األ ) 10(ربي يبلغ ن الجيش الأ سفينه كام ) 300(

غري حارض وغري جاهز وغري مدرب مقارنه بالجيش الفاريس فاقرتح االسربطيون  ةالعام ةالتعبئ

ن االسربطي رجل حرب وهو أ جندي من خريه رجالهم وكان من املعروف ) 300(ن يضحوا بأ 

" الفاريس الجرار عند ممر" احشورش"يش من جميع اليونانيني والهدف مقابل ج ءةكرث كفاأ

جل تأخري الجيش الفاريس أ صبحت املعركه تعرف باسمه وذلك من أ الضيق الذي " ثريموبيالي

سطول البحري عداده الضخمه ريثام يحرض اليونانيني األ أ قدر املستطاع والحد من فعاليه 

  .ةوالجيش البحري ملالقاة الفرس يف معركه حاسم

من جنوده ضـد ملـك ) 300(و" اسربطه"ملك " ليونيدس"ي خاضها امللك هذه املعركة الت

 م .ق) 480(وجيشه الجرار يف حدود عام " كرسى"الفرس 

بعـد معـارك ) حـدهمأ باسـتثناء ( 300نتهت الحرب مبقتل القائد ليونيـدس وجنـوده الا

ـى الفــاريس وحرســه الخــاص الــذين يطلــق علــيهم  ضــاريه خاضــوها ضــد جــيش كرسـ

ريجع االسربطي الوحيد الذي بقي عىل قيد الحياه لقياده الجيش اليونـاين يف مـا ف)الخالدون(ب

  .بعد لصد الهجوم الفاريس
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   " ج "معارك حرف  

  معركة جاتالند

الحـرب هـي أكـرب املعـارك البحريـة يف )  Battle of Jutlandباإلنجليزيـة(معركة جاتالند 

 .بحر الشاملاين يف بني األسطول الربيطاين واألمل 1916 مايو 31وقعت يف  العاملية األوىل

وتدمرت اأسري  177جندي و  6000عىل الرغم من تكبد القوات الربيطانية لخسائر بلغت 

جبار األسطول األملاين عىل الرتاجع لكن دون ا أستطاعت إ هنأ سفينة حربية من األسطول إال  14

  .واحدة غواصةو سفينة حربية و  14قتيل  2500تحقيق نتيجة حاسمة خرس األملان 

إلنجليزي عىل أمل رفع الحصار خرج خاللها األسطول األملاين من موانيه ملقاتلة األسطول ا

البحري املفروض عىل أملانيا، ومل تكن املعركة حاسمة إذ انسحب األملان عىل الـرغم مـن أنهـم 

  .قد ألحقوا باألسطول اإلنجليزي خسائر كبرية

  معركة الجاعونة 

الجيـوش  .1939-1936إحـدى أهـم معـارك ثـورة  :معركة الجاعونة ،معركة جب يوسف

األصـبح وبـني القـوات  الـلـهبني فصائل املجاهدين الفلسطينيني بقيادة عبد : ااملتحاربة وقادته

وقتـل  ،أسفرت هذه املعركة عـن مقتـل مثانيـة مـن الركـاب الصـهيونيني.الربيطانية يف فلسطني

ومتكـن املجاهـدون مـن االنسـحاب قبيـل وصـول النجـدات  .وجرح عدد من الحرس الربيطاين

  .وقد اتسمت هذه العملية باملفاجأة والجرأة ،همالربيطانية دون خسائر يف صفوف

  م 1514معركة جالديران 

ومحاولتهـا نرشـ املـذهب .تجاهـات التوسـعية الصـفويةاتخوفت الدولة العثامنيـة مـن 

م والسـيطرة 1508يران من احتالل بغداد عـام إ الشيعي فقد متكن مؤسس الدولة الصفوية يف 

اء العراقيون من األحتالل الصفوي لبالدهم وأخـذوا ستإ .عىل العراق ونرش املذهب الشيعي بها

صـبحت أ ونتيجـة لـذلك  ،ستعانة بالدولـة العثامنيـةعن طريق اإل  ،التخلص منهم إىليتطلعون 

ولـيك تـتخلص الدولـة العثامنيـة مـن هـذا الخطـر ..العالقات بني العثامنيني والصفويني متوترة

  الدولة  إىلثم توجه  ،سلطانه إىلة نهض السلطان سليم األول وأخضع رشق األنضول وجنوب
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عراق والية لوبذلك اصبح ا .يف معركة جالديران 1414الصفوية ومتكن من هزميتها عام 

  .عثامنية

  :الحرب الجامده

  :جزء من الحرب العاملية األوىل

  1918انتهت بهزمية أملانيا  بني أملانيا وفرنسا

  460ص:انظر التفاصيل

  :معركة جاليبويل

الحـرب م خـالل  1915 عـام الرتكيـة شـبه الجزيـرةبويل هي معركـة دارت يف معركة جالي

 السـري إيـان هـاملتونمشرتكة بقيادة  والفرنسية الربيطانيةت قواالحيث قامت  العاملية األوىل

، لكن املحاولة باءت بالفشل وقتل ماقـدر عـدده العثامنية، العاصمة إسطنبولمبحاولة احتالل 

 90وحـوايل ) فرنسـا ،نيوزيلنـدا ،يطانيـا، اسـرتاليابر(لف جندي من قوات التحالف أ  55بحوايل 

حـداث أ وقـد وقعـت هـذه . ومئات اآلالف من الجرحى من الطرفني) تريك(لف جندي عثامينأ 

، )الدولـة العثامنيـة(:الطـرف الثـاين يف الحـرب( تركيـايف  اليبويلجهذه املعركة يف  شبه جزيرة 

وكانـت النتيجـة انتصـار  مصـطفى كـامل، أوتو ليامن فون سـاندرزاملجر بقيادة -أملانيا، النمسا

  كقائد لرتكيا ما بعد الخالفة مصطفى كاملالعثامنيني، ظهور 

ه املعركة يف تركيا باسم شنق قلعة سافاشالري كونهـا وقعـت يف منطقـة شـنق تعرف هذ

  .مضيق الدردنيلويف بريطانيا، تسمى مبعركة . قلعة

الجـزء الشـاميل  إىلغزو إسطنبول عاصمة تركياومن ثم الـدخول  إىلاملعركه تهدف  كانت

حيث طلبت روسيا من فرنسا وبريطانيـا  ،الرشقي من تركيا ملساندة روسيا ضد القوات األملانيه

ـقي بعـد أن تكبـدت القـوات الروسـي خسـائر  ةمساعدتها ضد القوات االملانيه يف الجانب الرش

  .مام االملانأ  ةكبري 

وتعـد  ،من الجانـب العـثامين ةوقد أرشف القائد مصطفى كامل أتاتورك عىل هذه املعرك

مـام القـوات أ معركة جاليبويل نقطه سوداء بالتـاريخ العسـكري الربيطـاين بعـد هـزميتهم بهـا 

  .ةالعثامني

  3/6/1969)طوباس(معركة جباريس 

   م1969بنانية و الحركة الصهيونية عام لمعركة بني قوات فتح ال
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وقد دامت مـدة مثـان سـاعات  1969درات هذه املعركة يف يوم الثالث من حزيران عام 

بطـال أ حيث استخدم بها العدو مختلف األسلحة مبا فيهـا األسـلحة الثقيلـة واستشـهد جميـع 

وقعـوا خسـائر فادحـة يف صـفوف العـدو الصـهيوين وتعـد هـذه املعركـة أ هذه املعركة حيث 

نجازها وقـد استشـهد قائـد الدوريـة البطـل محمـود عـواد ذيـب البيسطة بعددها والكبرية بإ

محمود سعيد العيىس الفقهاء مـن طوبـاس ومعـه البطـل محسـن أبـو هيفـا الصـوافطة مـن 

طوباس والبطل شحادة حسن حمدوين والبطل يوسف حسني أحمد زايد مـن قريـة السـافرية 

عىل  67سا قاسيا بعد هزمية الـقضاء يافا وابطال اخرين وتعد هذه املعركة انتصارا حقيقيا ودر 

  .أرض فلسطني

  الجبل األبيضمعركة 

م بـني النمسـا والبـوهيميني 1620الثالثـني عامـا يف اإلمرباطوريـة املقدسـة دى حروب إح

  ).حروب دينية (الربوتستانت والكاثوليك 

 .ويلـدعم االمرباطورالنمسـا أمربوسـيو سـبينوالأرسل اإلسبان جيشا من بروكسل بقيـادة 

بروتسـتانت  إنييغـو فيلـيس دي أونيـايتذلك أقنع السـفري اإلسـباين يف فيينـا الـدون  إىلإضافة 

، فغــزا الساكســونيون الوزيــتسل الحصــول عــىل ساكســونيا بالتــدخل ضــد بوهيميــا يف مقابــ

تـآمر . انتي مـن مسـاعدتهمالبوهيميني ومنع الجيش اإلسباين يف الغرب قوات اإلتحاد الربوتست

  .دوق بافاريا مقابل دعمه والرابطة الكاثوليكية إىلأونيايت لنقل اللقب االنتخايب من باالتينات 

كان (قامت قوات الرابطة الكاثوليكية  يوهان تسريكاليس كونت تييلتحت قيادة الجرنال 

النمسا العليا، يف حني أن قوات اإلمرباطور فعلت  يف بتهدئة األوضاع) رينيه ديكارتيف صفوفها 

وحقـق فردينانـد . وتحرك الجيشان املتحدان نحو شامل بوهيميـا. ذات األمر يف النمسا السفىل

الثـامن يف بالقرب من براغ  الجبل األبيضانتصار حاسام عىل فريدريك الخامس يف معركة  الثاين

فضال عن كثلكتها ستبقى بوهيميا يف قبضت آل هابسبورغ ملـا يقـارب . 1620سنة  من نوفمرب

  .الثالمثئة سنة نتيجة لذلك

. وفقدان فريدريك الخامس ألمالكـه رابطة اإلتحاد اإلنجييلانحالل  إىلأدت هذه الهزمية 

فقد جردته اإلمرباطورية الرومانية املقدسة من حقوقه وأعطيت أراضـيه يف باالتينـات الراينيـة 

. وأعطي لقبه ناخب باالتينات البـن عمـه البعيـد ماكسـيمليان دوق بافاريـا. نبالء كاثوليك إىل

فـا يف الخـارج، يبحـث عـن دعـم اآلن بات فريدريك ال ميلك أرضا، وجعـل نفسـه منفيـا معرو 

  .الدامنركو  هولنداو  السويدلقضيته يف 
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وأكد انهيار التمرد . كانت هذه رضبة قاصمة للطموحات الربوتستانتية يف املنطقة

الجانب  إىلومصادرة املمتلكات عىل نطاق واسع وقمع نبالء البوهيميني أن البلد ستعود 

  .1621عام  الحادي والثالثني من ديسمربنتهت الحرب يف رشق أملانيا يف ا. الكاثولييك

  معركة الجبل األخرض

  )1931-1912(إحدى معارك املقاومة الليبية لإلستعامر اإليطايل 

ارتكبت إيطاليا يف قمعهـا أقىسـ ..عمر املختار املقاومة الشعبية العنيفة تسع سنوات قاد

م حـارصت إيطاليـا عمـر املختـار ورفاقـه يف الجبـل 1931األساليب واكرثها وحشـية، ويف عـام 

لعامل الخارجي، وأخذت طائراتها تقصف القرى التي يلجأ بينهم وبني ا االخرض، ومنعت االتصال

وظل عمر املختار يقاتل ايطاليا إىل أن وقع عن حصانه بعد اصابته برصاصة، متكن ..إليها الثوار

م بعد محاكمة صورية لـه 1931أيلول  16الجنود اإليطاليون من القبض عليه وإعدامه شنقايف 

  .ولرفاقه، وكان يف الثامنني من عمره

  )1931-1912(جزء من املقاومة الليبية لإلستعامر اإليطايل 

  معركة جبل املكرب 

وضع املندوب السامي الربيطاين لحكومة  1948مع نهاية االنتداب الربيطاين يف أوائل أيار 

الكلية العربيـة واملدرسـة الزراعيـة اليهوديـة  بنىفلسطني السري ألن كاننغهام دار الحكومة وم

وتـأخر  9/5/1948وقبل العرب هذا الرتتيب يوم  .الصليب األحمر الدولية تحت ترصف منظمة

تسـلم الصـليب  .أيار ألنهم كانوا يأملون يف احتالل املدينة كلهـا 17قبول الصهيونيني حتى يوم 

األحمر الدويل مبـاين جبـل املكـرب بحضـور منـدويب الصـليب والهيئـة العربيـة العليـا والوكالـة 

يومئذ أال يقيم يف املنطقة املسـلمة للصـليب األحمـر أي شـخص يف سـن وقد اشرتط  .اليهودية

 بني املناضلني العرب  وبني قوات العدو الصـهيوين ،ومل ينفذ الطرفان االتفاق بحذافريه .الجندية

وهـي دار الحكومـة والكليـة العربيـة واملدرسـة  ،منطقة جبل املكـرب واملبـاين القامئـة عليـهيف 

  .حولها من أرضو بني هذه املباين  الزراعية اليهودية وما

 معركة جبل إيزل

  .مدينة إنسربوكالجبل الذي يقع جنوب  -قامت عىل جبل إيزل 1809يف عام 

 نـابليون بونـابرتوقـوات ) النمسـا( الفالحـني التريوليـنيمعركة جبل إيـزل بـني قـوات  

للتريوليـني، " بكفـاح الحريـة"يسـمى ، والتـي متثـل جـزءامام البافاريونمع حلفائهم  الفرنسية

  .انتهت بانتصار نابليون. أندرياس هوفريقودهم آنذاك البطل املحيل 
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  غزوات الجتيون 

جلبت للمناطق التي غزتها الكثـري  ،قبائل جبلية شاملية غري منظمة :الجتيون أو الكتيون

الدولـة الكلدانيـة جنـوب  :عليهـا تومـن املنـاطق التـي سـيطر  ،ىضمن الدمار والخوف والفو 

  .قرن من الزمان العراق وحكموا البالد قرابة

  معركة جديلة 

  .دى معارك الحروب الصليبية يف مرص بني الصليبيني واملرصينيإح

مكنـت   يف بحـر أشـموم مخـائضعىل  الصليبينيدل أحدهم  م1250من عام  فرباير 8يف 

سـويامع فرسـان املعبـد، وفرقـة إنجليزيـة يقودهـا " روبرت دى أرتوا"فرقة يقودها أخو امللك 

الضـفة األخـرى ليفاجـأ املسـلمون  إىلمن العبور بخيولهم وأسلحتهم )  " وليم أوف ساليزبري"

ينـة عـىل نحـو ثالثـة كيلـومرتات مـن مد"  جديلـة"بهجوم صليبي كاسح عـىل معسـكرهم يف 

ــورة ــامم . املنص ــن الح ــارج م ــو خ ــف وه ــدين يوس ــر ال ــل فخ ــت قت ــوم املباغ ــذا الهج يف ه

تشـتت األجنـاد وتقهقـرهم  إىلأدى الهجـوم . مدهوشابعدما سمع جلبـة وصـياح يف املعسـكر

روبـرت دو "وبعد أن احتل الصليبيون معسكر جديلـة تقـدموا خلـف . املنصورة إىلمذعورين 

القضاء عىل الجيش املرصي برمته بعد أن أخـذتهم العـزة وظنـوا نحو املنصورة عىل أمل " أرتوا

  . نو أنهم ال ريب منترص 

  معركة جدين 

قائد فوج الريموك األول املقدم أديب الشيشكيل يطلب إليـه  إىلأبرق قائد جيش اإلنقاذ 

مبهاجمة إحدى املستعمرات الصـهيونية يف منطقـة الجليـل لتغطيـة  22/1/1948أن يقوم ليلة 

وللحصـول عـىل  ،وج الريموك الثـاين نهـر األردن بقيـادة املقـدم محمـد صـفا مـن جهـةعبور ف

من  ،ونوع تحصيناتها ،ودرجة مناعة املستعمرات ،معلومات عن قدرات الصهيونيني العسكرية

حققـت غايتهـا األوىل  -.بني جيش اإلنقاذ يف فلسطني وبني العـدو الصـهيوينوقفت .جهة أخرى

 .املنطقة املخصصة له يف فلسطني إىلين من عبور نهر األردن ومكنت فوج الريموك الثا 

  هـ1333معركة جراب 

 هـ1325من معارك تأسيس اململكة العربية السعودية 
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حدى إ وقعت بني امللك عبدالعزيز وابن رشيد وانترص ابن رشيد وحصلت خيانه من 
عه غالب مطري فهجم ى الدويش ذلك وكان مأ القبائل للملك عبدالعزيز فانهزموا عنه فلام ر 

هل حائل فقال امللك أ حالل  أخذواومعه مطري عىل خيام ابن رشيد فقتلوا من عندها و 
  .اليهزم بريق ومعه مطريي :عبدالعزيز بعدها

  معركة جرانيكوس 

  .للسيطرة عىل بالد فارس. معركة جرانيكوس 

الثالـث وقواتـه بـني اإلسـكندر األكـرب وقواتـه وبـني داريـوس : الجيوش املتحاربة وقادتها
  .الكثيفة العدد

م عرب اإلسكندر بقواته سلسـلة الجبـال الرهيبـة يف طريقـه إىل آسـيا .ق334يف ربيع سنة 
وقد جرت املعركة عند نهر جرانيكوس وأسفرت هذه املعركة التي عرب فيها اإلسكندر عىل ظهر 

  .جواده الكبري بوسيفالس عن انتصار هائل بعد أن ألحق الهزمية بالفرس

  :تائج الحربن

كان اإلسكندر سيدامتخصصايف فنون الحرب وشجاعاإليهاب املعارك ويف ظل قيادتـه  .1
أثبتت فيالق املقدونيني وحشـود املشـاة وهـم يحملـون حـرابهم أنهـم مقـاتلون ال 

 .يغلبون

كان الفرس يستطيعون أن يعدوا للقتال مليون رجل أو أكـرث ولكـن جيوشـهم كـان  .2
  .قيادة الحكيمة التي توفرت للمقدونينييعوزها التدريب وتعوزها ال

هزم داريوسوجيشه يف هذه املعركة بعد أن تكبد الكثـري مـن القـتىل وولـت فلـول  .3
  الفرس هاربة من أرض املعركة

 معركة جرانيياس

قبـل املـيالد حيـث عـرب هيليسـبونت  334بدأ اإلسكندر حربه ضد الفرس يف ربيـع عـام 
)Hellespont (مقدوين وضباط مـن القـوات  35,000بجيش مكون من ) دانيدانيليس الجديدة

و بطليمــــوس األول وكــــذلك ) Antigonus I(ولاليونانيــــة مبــــن فــــيهم انتيجــــواس األ 
قابـل جـيش  ،عند نهر جرانيياس بالقرب من املدينة القدمية لطـروادة) Seleucus I(سيليكوس

وقـد سـحق الفـرس  40,000رسوا يف الحروب وكانوا حوايل أ من الفرس و العبيد اليونان الذين 
  وبعد هذه. رجال فقط 110شري الكتابات القدمية خرس توكام 
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يا يقال أنه كالحرب الضارية أصبح مسيطرا عىل كل واليات آسيا الصغرى و أثناء عبوره لفري 
 ".ورديةكالعقدة ال"قطع بسيفه 

 معركة جربة

، التونسيةقرب السواحل  م 1560 مايو 14و 9وقعت بني  معركة بحريةمعركة جربة هي 

مع  ودرغوث باشا بيايل باشا، بقيادة نيةالدولة العثام، حيث تحارب أسطول جربة جزيرةقبالة 

  .ومالطية وصقلية ونابولية إسبانيةتألف أساسا من سفن  أورويبأسطول 

 خـري الـدين بربـروساألسطول العثامين بقيادة  ضد م 1538عام  معركة بروزةمنذ هزمية 

، شـعرت القـوى م 1541عام  شارل الخامس اإلمرباطورالتي قادها  الجزائروالبعثة الخائبة عىل 

، بأنهـا وجمهوريـة البندقيـة، وهي إسـبانيا البحر األبيض املتوسطالبحرية األوروبية الكربى يف 

وتفـاقم هـذا الخطـر . الشـامل أفـريقيني والقراصـنةمهددة بشكل متزايد من قبل العثامنيـني 

وقام مبعيـة درغـوث باشـا بغـارات عـىل  م 1558عام  جزر البليارعندما استوىل بيايل باشا عىل 

بـولس  الباباالرد عىل ذلك، فدعا  فيليب الثاينقرر امللك اإلسباين . اإلسبانية توسطيةاملالسواحل 

 فرسان القـديس يوحنـا، التي كانت بحوزة طرابلس وحلفاءه األوروبيني الستعادة مدينة الرابع

، عندما استوىل عليها درغوث باشا، وهو اإلنجاز الـذي جعـل السـلطان م 1551 أغسطسحتى 

  .طرابلس بايمينحه لقب  سليامن القانوينالعثامين 

 أمري البحر، وهو ابن أخ جيوفاين أندريا دوريابقيادة  مسينةوكان األسطول قد تجمع يف 

عـىل البقـاء هنـاك مـدة شـهرين لسـوء  ، حيث أجربمالطةثم أبحر نحو . أندريا دوريا الجنوي

ويف . بسبب أمراض مختلفةألفي رجل   2000وخالل ذلك الوقت، مات حوايل . األحوال الجوية

 القـرنالذين ميكن حملهم عىل مـنت السـفن يف . ، توجه األسطول نحو طرابلس1560 فرباير 10

  .امليالدي السادس عرش

ببناه نائب ملك صقلية ودوق مدينة سامل، خـوان دي ال  أمرإىل جانب من الحصن الذي 

  .م1560سريدا، عام 

املياه واملـرض  إىلوعىل الرغم من أن الحملة أنزلت غري بعيدة عن طرابلس، فإن االفتقار 

توجهوا نحـو جزيـرة  مارس 7والعاصفة الهوجاء أجربوهم عىل التخيل عن هدفهم األصيل، ويف 

، خـوان دي ال سـريدا، مدينـة سـامل ودوق صقليةأمر نائب ملك . جربة، التي اجتاحوها برسعة

قادسـا  86، متكـون مـن حـوايل عـثامينويف ذلك الوقت، اتجه أسطول . يف الجزيرة حصنببناء 

  نحو جزيرة  القسطنطينيةوغليونا، بقيادة أمري البحر العثامين بيايل باشا، من 
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، وهو ما مل تكن تلك القوى 1560 مايو 11جربة يف  إىلوصل هذا األسطول بغتة. جربة

  . املسيحية تحسب له حسابا

حسمت املعركة يف غضون ساعات، حيث كان حوايل نصف القوادس املسيحية قـد قـبض 

  .عليها أو قد غرقت

  معركة جرف الدراويش

حيـث تـم  بـني األتـراك والقـوات العربيـة م1916إحدى معارك الثـورة العربيـة الكـربى 

م بعد معركة حاميـة سـقط 1918كانون الثاين  12يوم ) جرف الدراويش(االستيالء عىل محطة 

  .مائتا أسري) 200(من األتراك و مثانون قتيال ) 80(فيها 

حملـة  1917وم العدو يف وادي موىس تألفت يف اواخر شـهر كـانون االول وللرد عىل هج

لـف مؤلفة من فوج مشاة من اللواء الهاشـمي ومـدفعني ورسيـة رشـاش مـع فصـائل تبلـغ األ

  .محارب مع عشائر الحويطات وبني صخر وقبائل الرشاة بقيادة الرشيف نارص ونوري السعيد

قام رجالهـا ليلتـني يف أ ازت الخط الحديدي و وقد سارت هذه القوة من القويرة رشقافاجت

وكانت محصنة من قبـل األتـراك ومتكنـت قـوات .ليال دراويشالجفر ثم باغتوا محطة جرف ال

القبائل من تطيق التحصينات الرتكية وقاموا بقطع خط سكة الحديـد الشـامل والجنـوب مـن 

   .ي السعيد فاستسلم األتراكاملحطة واستولت القوات العربية النظامية عىل املحطة بقيادة نور 

   متت املحافظة عليهم بتوجيهات من األمري فيصل

كـانون الثـاين حـاول  25م، ويف 1918كـانون الثـاين  15يوم ). الطفيلة(استسلمت حامية 

مؤلفامن ثالث كتائـب وجـرت معركـة ) 48(وأرسلوا لواءمن الفرقة ) الطفيلة(األتراك استعادة 

    .ت فيها القوات العربية وقتل قائد الفرقة الرتكية حامدكانون الثاين انترص  25يوم 

كــانون  28تعطيــل حركــة النقــل عــرب البحــر امليــت وإغــراق الــزوارق الرتكيــة يــوم تــم 

  .م 1918الثاين

م، 1918متكن األتراك من استعادة الطفيلة وبـدأوا بـالزحف نحـو الشـوبك يف أول آذار  

وقامـت قـوات مـن  ،نهر األردن فانسحبت قـواتهملكن الضغط تزايد عىل مواقع األتراك قرب 

   )م 1918  (آذار 18الجيش الشاميل لقوات الثورة باستعادة الطفيلة مرة أخرى يوم 
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  معركة الجزائر

التقليـل مـن  الفرنسـية، حاولت السـلطات الثورة التحريريةبعد مرور عامني عىل إندالع 

لذلك عمدت قيـادة الثـورة . معتمدة سياسة التضليل لجيش التحرير الوطنيالعمل العسكري 

بعــد مــؤمتر . 1955أوت  20هجومــات التخطــيط لعمليــات عســكرية كــربى مــن أشــهرها  إىل

أين تتواجد الصحافة العامليـة وتتمركـز  ،املدن إىلالصومام رأت قيادة الثورة رضوة نقل الثورة 

  .فكانت معركة الجزائر الدوائر االستعامرية الرسمية،

الجريئة التـي عاشـتها العاصـمة  العمليات الفدائيةتلك ، الجزائرالعاصمةويقصد مبعركة 

توجيهـات لجنـة التنسـيق ، والتـي جـاءت اسـتجابة ل1957سـبتمرب غايـة  إىل 1956نهاية سنة 

  .ملصادقة عىل قرارات مؤمتر الصومالوالتنفيذ بعد ا

 وعبـان رمضـان بن يوسف بـن خـدةرفقة  بالعاصمة العريب بن مهيديستقر الشهيد اإذ 

. ارع وأحيـاء العاصـمةيف شـو  العمليـات العسـكريةومتكن من تأطري خاليا الفـدائيني وتنظـيم 

، ومراكـز الحانـات"متفجرة يف مراكز تجمـع الجـيش الفرنيسـ،  قنابلوشملت العمليات وضع 

غتيال بعـض الخونـة وطغـاة املعمـرين او  1957 جوان 9الكورنيش  كازينومثل تفجري " الرشطة

  .1956الذي أغتيل يف شوارع العاصمة نهاية  فروجيمثل 

ــر  ــة الجزائ ــل معرك ــد تخل ــاموق ــة أي ــن إرضاب الثامني ــهري م ــا /28 الش ــانون الث  إىلين ك

عتـربت او . األمـم املتحـدة، والذي عجـل بطـرح القضـية الجزائريـة أمـام هيئـة 1957/شباط/7

قلب العاصـمة أمـام  إىلالتحريرية، إذ نقلت العمل املسلح  املعركة نقلة نوعية يف مسار الثورة

 وبــذلك مل يعــد الحــديث عــن الدبلوماســيةمــرأى ومســمع مــن الصــحافة الدوليــة والبعثــات 

وقدرت املصالح الفرنسية عدد املناضلني النشـيطني يف . مجموعة من املتمردين يف الجبال فقط

  .شخص 5000العاصمة بـ 

بالقضـاء عـىل معركـة الجزائـر مسـتخدمني كـل  ل ماسـووالجـرنا الجرنال بيجـارو تكلف 

  .ختطافاال ، غتصاباال الوحيش،  التعذيباملداهامت، : الوسائل

  م 1945) املجزرة الجزائرية (مذابح  

اشتعلت الحرب العاملية الثانية ومل متض شهور قليلة حتى انهارت فرنسا أمـام أملانيـا،     

وبدا للشعوب املستعمرة أن قوة فرنسا مل تكن إال عليهم فقط، وأن هيبتها مل تكن إال يف هـذه 

تعـاون كثـري مـن املسـتوطنني املوجـودين يف الجزائـر مـع  إىلالقلوب املستضعفة، وأدى ذلـك 

   املوالية لألملان يف فرنسا، وظهرت أصوات املستوطنني الفرنسيني تعلو بأن حكومة فييش
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 إىلفرنسا ارتكبت أخطاء، وأن عليها أن تدفع الثمن وحدها، أما الجزائريون فذهب كثري منهم 

الحرب للدفاع عن فرنسا، فدمر اإلنتاج يف الجزائر وزادت صعوبات الحياة؛ لذلك تقدموا ببيان 

زعيم حزب –الفرنسية يطالبون فيه بحق تقرير املصري، تقدم به فرحات عباس السلطات  إىل

، ورفضت فرنسا قبول البيان كأساس للمحادثات، فأحدث ذلك رد -اتحاد الشعب الجزائري

فعل عنيفاعند الجزائريني الذين أرصوا عىل متسكهم بالبيان والتزامهم به، ففرض الجرنال كاترو 

أسس . اإلقامة الجربية عىل فرحات عباس وغريه من الزعامء الجزائريني الحاكم العام يف الجزائر

قيام جمهورية  إىلوكان يدعو ) 1944 \3(فرحات عباس حركة أصدقاء البيان والحرية يف 

جزائرية مستقلة ذاتيا ومتحدة مع فرنسا، وهو ما سبب خالفا بينه وبني مصايل الحاج الذي 

شيئا، وهي لن ترضخ إال للقوة، ولن تعطي إال ما نستطيع إن فرنسا لن تعطيك : "نصحه بقوله

ومل ميض وقت طويل حتى استغلت فرنسا قيام بعض املظاهرات يف عدد من ". انتزاعه منها

ألف ) 45(املدن الجزائرية وإحراقها للعلم الفرنيس حتى ارتكبت مذبحة رهيبة سقط فيها 

من أجل الحرية واالستقالل، إذ أدركوا أنه شهيد جزائري، وكان ذلك تحواليف كفاح الجزائريني 

جمع  إىلال سبيل لتحقيق أهدافهم سوى العمل املسلح والثورة الشاملة، فانرصف الجهد 

األسلحة وإعداد الخاليا الرسية الثورية بتوجيه ومتويل ودعم عريب حتى يحني الوقت املناسب 

  .لتفجري الرصاع املسلح

  الثورة الجزائرية

سـنوات  7ضـد املسـتعمر الفرنيسـ ودامـت  1954 نوفمرب 1الجزائرية يف اندلعت الثورة 

  .فيها أكرث من مليون ونصف مليون جزائري استشهد. ونصف

ــة دارت مــن  ــورة الجزائري ــر مــن  1962 إىل 1954الث ــر وانتهــت باســتقالل الجزائ الجزائ

ثم جزء من أرايض الجمهورية الفرنسية هذه املواجهة  1848 إىل 1832بني  املستعمرة الفرنسية

الوسـيلة  حرب عصـاباتدارت بني الجيش الفرنيس واملجاهدين الثوار الجزائريني الذين فرضوا 

األكرث مالءمة ملحاربة قوة كبرية مجهزة أكـرب تجهيـز خصوصـا وأن الجانـب الجزائـري مل يكـن 

بصفة متكاملة مـع  الحرب البسيكولوجيةيتوفر عىل تسليح معادل، استخدم الثوار الجزائريون 

العمليات العسكرية، الجيش الفرنيس املتكـون مـن قـوات الكومونـدوس واملضـليني واملرتزقـة 

املتعـددة الجنسـيات، قــوات حفـظ األمــن، قـوات االحتيــاط والقـوات اإلضــافية مـن الســكان 

لجبهـة التحريـر ني الفرع العسـكري قوات جيش التحرير الوط) حركيينن ومخازنيني(األصليني 

املـؤمتر الـوطني (وتأييد تام من طرف الشعب الجزائري تحـت تـأطري سـيايس وإداري  الوطني

 جويلية  5انتهت الحرب بإعالن استقالل الجزائر يف ). للثورة
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بدأت املقاومة الجزائرية ضد االحتالل مع نزول أرض الجزائر، وكان أقوى حركاتهـا حركـة 

، واسـتمرت خمسـة عرشـ )م1832=هـ1848(عبد القادر الجزائري يف  الجهاد التي أعلنها األمري

ألـف جنـدي، ) 120(، وقواته التي وصل عـددها "بيجو"عاما، استخدم فيها املاريشال الفرنيس 

حرب إبادة ضد الجزائريني، والحيوانات، واملزارع، فوقع الذعر يف قلوب النـاس، واضـطر األمـري 

مل تهدأ مقاومة الجزائريني بعد عبد القادر، فام تنطفـئ ). م1847(االستسالم يف  إىلعبد القادر 

   .ثورة حتى تشتعل أخرى

لقد أحدث املرشـوع االسـتعامري الفرنيسـ يف الجزائـر جروحـا عميقـة يف بنـاء املجتمـع 

الجزائري، حيث عملت فرنسا عىل إيقاف النمـو الحضـاري واملجتمعـي للجزائـر مئـة واثنتـني 

س هوية الجزائريني الوطنية، وتصفية األسس املادية واملعنوية التـي وثالثني سنة، وحاولت طم

 إىليقوم عليها هذا املجتمع، برضب وحدته القبلية واألرسيـة، واتبـاع سياسـة تبشـريية تهـدف 

إن "القضاء عىل دينه ومعتقده اإلسالمي، وإحياء كنيسة إفريقيا الرومانية التي أخـذت مبقولـة 

 إذا أصــبحوا فرنســيني، ولــن يصــبحوا فرنســيني إال إذا أصــبحوا العــرب ال يطيعــون فرنســا إال

وكان التوجه الفرنيس يعتمد عىل معاداة العروبة واإلسالم، فعملت عىل محو اللغة ". مسيحيني

العربية، وطمس الثقافة العربية واإلسالمية، وبدأ ذلك بإغالق املدارس واملعاهد، ثم تدرج مـع 

تعلم اللغة العربية باعتبارهـا لغـة أجنبيـة، وعـدم السـامح ألي منع  إىلبداية القرن العرشين 

شخص أن ميارس تعليمها إال بعـد الحصـول عـىل تـرخيص خـاص ويف حـاالت اسـتثنائية، ومـن 

ناحية أخرى عملت عىل نرش الثقافة واللغة الفرنسية، واشرتطوا يف كل ترقية اجتامعية رضورة 

صل بني اللغة العربية واإلسالم، والـرتويج لفكـرة أن تعلم اللغة الفرنسية، كذلك عملوا عىل الف

  .الجزائريني مسلمون فرنسيون

واهتم الفرنسيون بالرتويج للهجات املحلية واللسان العامي عىل حساب اللغـة العربيـة، 

واتبعوا كل سبيل ملحاربـة اللسـان العـريب، واعتـربوا اللغـة العربيـة  ،اللهجةالجزائريةفشجعوا 

رضب الوحدة الوطنيـة الجزائريـة بـني  إىلوقد سعى الفرنسيون . الفصحى يف الجزائر لغة ميتة

ري، ومنها أن العرب والرببر، فأوجدوا تفسريات مغرضة وأحكاما متحيزة ألحداث التاريخ الجزائ

الرببر كان من املمكن أن يكون لهم مصري أورويب لـوال اإلسـالم، واعتـربوا العنرصـ الرببـري مـن 

أصل أورويب، وحكموا عليه بأنه معاد بطبعه للعرب، وسـعوا إلثبـات ذلـك مـن خـالل أبحـاث 

رضورة  إىلودراسـات تــدعي العلميــة، وخلصــوا مــن هــذه األبحــاث االســتعامرية يف حقيقتهــا 

واتبع . حافظة عىل خصوصية ولغة منطقة القبائل الرببرية بعيدا عن التطور العام يف الجزائرامل

الفرنسيون سياسة تبشريية لتنصري املسلمني خاصة يف منطقة القبائـل، فتعـرض رجـال اإلصـالح 

  وشيوخ الزوايا للتضييق واملراقبة والنفي والقمع، وفتحت كثري من املدارس 
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لكنائس ووجه نشاطها لألعامل الخريية والخدمات االجتامعية لربطها بواقع التبشريية وبنيت ا

وسعى الفرنسيون . السكان هناك، وقام الرهبان والقساوسة بالتدريس يف الكثري من املدارس

عزل بعض املناطق بالجزائر والحيلولة دون اتصالها أو تفاعلها مع باقي املناطق األخرى،  إىل

قة القبائل، ورعوا نزعاتها اإلقليمية التي تتناىف مع وحدة الشعب وكان تركيزهم عىل منط

الجزائري، وذلك باالهتامم باألعراف والتقاليد واللهجات والفولكلور عىل حساب الثقافة 

ولوال املواقف الشجاعة والتضحيات التي قدمها أبناء القبائل ألمكن  ،العربية اإلسالمية

  .االجتامعية للشعب الجزائري يف تلك املناطقللمخطط االستعامري تدمري البنية 

  معركة الجزيرة الخرضاء 

ـاء  وفيها قامت كتيبة مدعمة بعنارص مهنـديس العـدو بـالهجوم لـيالعىل الجزيـرة الخرض

اد العـدو يـنجح يف كوهي جزيرة تقع جنوب لسان بور توفيق وكانت ترتكز فيها رسية مشاة و 

لرسية يف الـدفاع عـن مواقعهـا وأثنـاء املعركـة أمـر قائـد اإلستيالء عىل الجزيرة لوال استبسال ا

إبادة وتدمري جميع قوات العدو بيـنام مل  إىلالجيش الثالث برضب الجزيرة باملدفعية مام أدى 

  ..)1969(تصب الرسية املرصية بسوء نظرالتخندقها الجيد

  عملية جزيرة شدوان 

ء الجنويب من جزيـرة شـدوان التـي قام العدو مبجابهة الجز  1970يناير  23 – 22يف ليلة 

مسـتخدماطائرات  ،ميناء الغردقـة متقع يف مدخل خليج السويس الجنويب وهي أكرب الجزر أما

هيلــوكبرت لنقلــه وعــددامن زوارق البحريــة ورسب طــائرات قاذفــة، ودارت معركــة برشاشــات 

فلم يفلـح ايدمتوسطة وهاونات من القوات املرصية التي استغلت خنادقها الصخرية املعدة ج

الشـاطئ  إىلطريان العدو معها، ونجحت املدفعية طويلة املدى التـي دفعتهـا قيـادة املنطقـة 

 8الغريب لخليج السويس يف تهديد قوة العـدو وفشـل العـدو يف االسـتيالء عـىل الجزيـرة بعـد 

 .ساعات من القتال

  معركة الجرس 

وأخرجه مع جيش كبري يزيد عىل " بهمن جاذويه"ـ أعطى رستم إمرة الجيوش الفارسية ل

ونحـن نعـرف مـا كـان يثـريه . سبعني ألف فاريس، وأرسل مع هذا الجيش أكرث من عرشة أفيال

فيل واحد يف صفوف املسلمني مـن فـزع وهلـع؛ ألن الخيـول ال تجـرؤ عـىل مواجهـة األفيـال، 

رشة أفيـال؟ وأعطـى رسـتم لــ فكانت تحدث ارتباكا داخل صفوف الجيش املسلم، فام بالنا بع

  ، وكانت"دارفن كابيان"أيضا راية الفرس العظمى وكانت تسمى " بهمن جاذويه"
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هذه الراية ال تخرج إال مع امللوك، ولكنه أخرجها معه ترشيفا لهذا الجيش وتشجيعا له عىل  
م وكانت من أحك" بوران بنت كرسى" مع حرب املسلمني، وكان كرسى فارس يف هذه اللحظة

سيدات فارس، ومل يكن عندهم حينئذ رجل من آل ساسان يوكلون إليه ملك فارس، وكان 
تلك  إىلقد قتل كل رجال آل ساسان ليستأثر هو بالحكم، ولكنه قتل أيضا، وآل امللك " شريويه"

  .املرأة بعد ذلك

جه توجه الجيش الفاريس بهذه الجموع الجرارة لقتال املسلمني، وعلم أبو عبيد بذلك فتو 
، وعسـكر بجيشـه يف هـذه املنطقـة "قس النـاطف"منطقة يف شامل الحرية تسمى  إىلبجيشه 

وقــدمالفرس، ووقفــوا عــىل الجانــب اآلخــر مــن نهــر الفــرات، . انتظــارا لقــدوم جــيش الفــرس
فاملسلمون عىل الناحية الغربية، والفرس عىل الناحية الرشقية بقيادة بهمن جاذويه، وكان بـني 

وكـان الفـرس مهـرة يف بنـاء هـذه -ئم أقامه الفرس يف هـذه اآلونـة للحـرب الشاطئني جرس عا
إما أن نعرب إليكم، وإمـا أن : الجيش اإلسالمي يقول له إىلوأرسل بهمن جاذويه رسوال  -الجسور

  .تعربوا إلينا

كيف تعرب إليهم وتقطع عىل نفسـك  :وقالوا له: واجتمع الصحابة عىل عدم العبور إليهم
وسـمع الجنـود وأطـاعوا . نعـرب إلـيهم: فقال أبو عبيد. ون الفرات من خلفكخط الرجعة، فيك

وبدأ الجيش اإلسالمي يعرب هذا الجرس الضيق للوصول للناحية األخرى التي يوجد بها الجـيش 
  .الفاريس

ـة أفيـال  إىلوعرب الجيش اإلسالمي بالفعل  هذه املنطقة، وكان مع الفرس كام ذكرنـا عرش
وهو أشهر وأعظم أفيال فارس يف الحرب، وتتبعه كل الفيلة إن أقدم أقدموا منها الفيل األبيض، 

املحصـور  الجيش اإلسـالمي إىلوإن أحجم أحجموا، وتقدمت الجيوش الفارسية يتقدمها الفيلة 
، وتراجعت القـوات اإلسـالمية تـدريجيا أمـام األفيـال، ولكـن خلفهـم بني نهري الفرات ورافده

ظارا لهجوم الفيلة وقتالها، وكانت شجاعة املسلمني وقوتهم فائقـة نهرين فاضطروا للوقوف انت
ودخلوا يف القتال، ولكن الخيول مبجرد أن رأت األفيال فزعت وهربت، وكانـت سـببا يف إعاقـة 

الـوراء وداهمـت مشـاة املسـلمني، ومل تفلـح  إىلإقدام املسلمني عىل القتال، وعـادت الخيـول 
عىل اإلقـدام لعـدم مترسـها عـىل مواجهـة األفيـال، وبعـد أن  محاوالت املسلمني إلجبار الخيول

وأخطأ باختيـاره هـذا املكـان  ،الـلـهأخطأ أبو عبيد يف يف العبور مخالفا مشورة أصحاب رسول 
 .للمعركة

  :استشهاد أيب عبيد وتويل املثنى

ويواصل أبو عبيد قتاله مع الفيل ويحاول قطـع خرطومـه، لكـن الفيـل يعاجلـه برضـبة 
  .عىل األرض، ويهجم عليه الفيل ويدوسه بأقدامه األماميتني فيمزقه أشالءفيقع 



 
            

176 
 

  معركة جرس ديساو

  ).حروب دينية( )بني اللربوتستانت الدمنارك وروما الكاثوليكية( م1629 إىل 1625من 

. بروتسنتية متخوفة من كون وجودهـا واسـتقاللها مهـدداكانت الدمنارك بصفتها مملكة 

) وقد كان دوق هولشـتاين أيضـا( كرستيان الخامسحاكم الدمنارك يف فرتة حرب الثالثني عاما، 

كان قد وصل بدولته ملستوى عال من الثبات واألمن واالقتصاد املنتعش مامل تصله أغلـب دول 

  .أوروبا كام أن نفوذه بدأ يقوى يف األرايض األملانية

ملك الدمنارك والذي كان لوثريا  كرستيان الخامسبدأت فرتة التدخل الدمناريك عندما قام 

عني كرستيان الخامس . اإلمرباطورية الرومانية دعام للوثريي شامل أملانيابإرسال جيش ملحاربة 

ألـف مقاتـل يف  20000وزاد عـدد جنـوده ) شامل أملانيا(مسؤوال لجيشه يف ساكسونيا السفىل 

بسبب هذه التحركات العسكرية، وازدياد نفوذ كرستيان يف مناطق شامل أملانيـا، . تلك املناطق

  .رومانية املقدسة وضع حد للدمناركيني وإيقاف توغلهم يف أرايض أوروباأرادت اإلمرباطورية ال

مشرتكة مع قوات الجرنال تييل قـوات امللـك كريسـتيان ) روما (فاجأت قوات فالنشتاين 

الدمناريك، الذي مل يكن يعلم بوجودها يف األصل، كام مل يسمع بتحركاتها نحو أراضـيه؛ فاضـطر 

ب، هزمـت قـوات فالنشـتاين قـوات مانسـفيلد الربوتسـنتي يف االنسـحا إىلكرستيان إثر ذلـك 

وخرس مانسفيلد أكرث مـن نصـف جنـوده ومـات بعـدها بعـدة ) م1626( ة جرس ديساومعرك

  ).م 1626( معركة لوتركام هزم الدمناركيون من قبل قوات الجرنال تييل يف . أشهر

  .أن ازداد نفوذ الكاثوليك يف مناطق الشامل األملاين.كان نتيجة هذه الحروب

 معركة جرس ستامفورد

يف  1066 سـبتمرب 25يف  والـرنويج إنكلـرتامعركة جرس ستامفورد هي معركة قامـت بـني 

ويليـام دوق  :م طمـع ثالثـة بعرشـه وهـم 1066بعد وفاة إدوار عـام . الفايكينغإطار غزوات 

وانتخب مجلـس . نورماندي وهارالد هاردرادا ملك الرنويج وهاريلد غودوينسن إيرل ويسكس

كوريث لعرش إدوار، فأدرك أن اآلخرين يهيئـان الجيـوش للحصـول عـىل " هارالد"شورى امللك 

شـقيق امللـك اإلنكليـزي،  توسـتيغالشاطئ وانضم إليه جـيش  إىلرادا نزل هارالد هارد. ماورثه

والتقى الجيشان عىل جرس ستامفورد ودارت معركة رشسة، ومـع حلـول املسـاء كـان كـل مـن 

  .مت جيوشهام كلياهارالد وتوستيغ قد قتال وهز 
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كان هارولد قبل أن يصبح ملكا قد وقف ضد أخيه توستيغ حني متـرد عليـه أهـل مرسـيا 

بسبب الرضائب العالية املفروضة عليهم وزاد هذا من شعبيته وساهم يف بلوغه الحكـم لكنـه 

 هارالـد هـاردراداملـك الـرنويج  إىلذهـب توسـتيغ . أثر عليه ألنه أشعل النار بينه وبني أخيـه

نحو الساحل اإلنكليزي وعنـدما وصـلوا  فتحركوا. وحرضه عىل غزو إنكلرتا واقتسام عرشها معه

  .التغلب عليها اولكنهم استطاعو  ونورمثربيا مرسياوتوغلوا يف الداخل تصدت لهم قوة من إيريل 

أيام قرب نهر ستامفورد عندها باغـت  4بعد النرص اسرتاح الجيش الرنويجي يف معسكرة 

هارولد الرنويجيني دون أسلحتهم ودروعهم، ويقال أن هناك نرويجيـا ظـل يلـوح بفأسـه مـام 

وصـلت التعزيـزات الرنويجيـة . فسهم ولكنه قتـل بـرمحأعطى زمالءه بعض الوقت ليجهزوا أن

التي أطالت أمد املعركة لكنها أسفرت يف النهاية عن انتصار هارولد اإلنكليزي ومـوت هارولـد 

  .الرنيجي وأخذ هارولد عهدا من الرنويجيني بعدم العودة والهجوم عىل إنكلرتا

ـا جديـدا أنهت تلك املعركة عهد قرنني ونصف من غـزوات الفـايكنغ، وقـ د أضـافت نرص

كم جنوبـا ليواجـه  400للملك هارولد عىل أن هذا النرص مل يفده كثريا ذلك أنه اضطر للتحرك 

اليوم هناك نصب تذكاري موجود . دوق نورماندي حيث قتل يف معركة هاستينغز وليام الفاتح

و ملعـب فريـق تشليسـ يحمـل اسـم املعركـة؛ وهـ لنـدنيف ميدان املعركة، وهناك ملعـب يف 

  .اإلنجليزي

  معركة جرس ميلغيان 

الذي يقـود جيـوش رومـا وبـني قـوات (بني قسطنطني .معركة جرس ملغيان لغزو إيطاليا

م جرت معارك دامية عىل أبواب روما يف فريونا يف معركـة 312يف عام .إيطاليا بقيادة ماكسانس

و هـزم  .قسطنطني واحتل إيطاليا انترص .جرس ميلغيان كان النرص حليفه بعد أن كرس خصمه

 .ساوى قسطنطني بني جميع األديان .ماكسانس وقتله عىل أبواب روما

  معركة الجالء

سـلحة املواجهـة امل إىلتشـري  تونسأحداث بنزرت أو معركة الجالء كام تسمى رسميا يف 

 والجيش التونيس بنزرتاملرابطة قرب مدينة  القوات الفرنسيةبني  1961 جويليةالتي دارت يف 

القصـف الفرنيسـ لبلـدة سـاقية أعوام عـن  3جاءت األزمة بعد . تسانده أعداد من املتطوعني

انـدلعت . شـارل ديغـولوالجـرنال  الحبيـب بورقيبـة، ووسط تأزم العالقة بـني الـرئيس يوسف

  ارك بعد فشل املفاوضات حول جالء قاعدة بنزرت من طرف الجيش الفرنيساملع
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لتندلع معارك ضارية حاولت خاللها قوات الجيش التونيس صحبة آالف من املتطوعني حصار  

القاعدة إال أن القوات الفرنسية قامت بشن هجوم معاكس كاسح مستندة عىل تعزيزات من 

  .ومتكنت من احتالل جزء كبري من املدينة الجزائر

أيـام مـن املواجهـات، ثـم افتتحـت سلسـلة مـن  4أعلن عن وقـف إلطـالق النـار بعـد  

ســببت . 1963 أكتــوبر 15جــالء الجنــود الفرنســيني نهائيــا يف  إىلاملباحثــات أدت يف النهايــة 

املواجهة يف سقوط املئات من التونسيني يف ساحة القتال مام عرض الرئيس بورقيبـة النتقـادت 

  . يدة حول طريقة إداراته لألزمةشد

مـا  بالقضاء عـىل معركـة الجزائـر مسـتخدمني كـل والجرنال ماسو الجرنال بيجاروتكلف 

  . لديهم من أسلحة وجنود

 ة جلوالء معرك

 هـ 16من ذي القعدة  15

أصـيب الفـرس بهزميـة » املـدائن«بعد أن حقق املسلمون فتحهم الكبري لعاصمة الفرس 

نفسية مروعـة وترشـذمت الجيـوش الفارسـية تحـت الرضـبات املوجعـة للجيـوش اإلسـالمية، 

اليـأس  وتفرقت فلول الفرس املنهزمة من املدائن واألهواز وغريهـا يف عـدة أمـاكن، ويف ظلمـة

تجميـع شـتات » الهرفران«و» مهران الرازي«القاتل قرر رجالن من آخر قادة الفرس بقاءوهام 

ملنع تقدم املسلمني أكرث من » املدائن«فلول الفرس والتحصني بهم يف إحدى القالع القريبة من 

  .ذلك، فاختاروا مدينة عىل بعد أربعني ميالشامل املدائن وكانت ذات موقع إسرتاتيجي جيد

، »سـعد بـن أيب وقـاص«وصلت أخبار هذه االستعدادات الحربية للقائـد العـام للعـراق 

امللقب باملرقال ومعه بطل » هاشم بن عتبة«فأرسل جيشا من اثني عرش ألفا بقيادة ابن أخيه 

، ومبنتهـى »عمر بن الخطاب«وذلك بعد استئذان الخليفة الراشد » القعقاع بن عمرو«العراق 

املدينة فوجدوا أن الفرس قد بالغوا يف تحصـينها، حيـث أحاطوهـا  إىلسلمون الرسعة وصل امل

بخندق مايئ متسع وعميق، وزرعوا حول املدينة حقوالمن حسك الحديد إلعاقة خيل املسلمني 

  .عن التقدم

 ومع طول الحصار وشدته وثبـات املسـلمني وإرصارهـم عـىل فـتح املدينـة، قـرر الفـرس

عن مئة وخمسني ألفا من املقاتلني، واالشتباك مـع املسـلمني  تزيدالخروج بكامل قواتهم وهي 

خطة ذكية تقوم عـىل فكـرة التنـاوب عـىل » مهران«يف معركة واحدة وفاصلة، وقد وضع لهم 
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يحارب واآلخر يسرتيح، ثم يتم التبـادل بيـنهم حتـى يرهقـوا املسـلمني يف مجزءاقتال املسلمني 

  .قتال مستمر

هــ خـرج الفـرس بأعـداد ضـخمة مـن 16من ذي القعدة سـنة  15ويف صباح يوم األحد 

ـاوة أشـد وأنـىك،  املدينة وأنشبوا القتال مع املسلمني مبنتهى الرضاوة، وقـابلهم املسـلمون برض

ومع تطبيق خطة الفرس بدأ التعب واإلرهـاق يحـل باملسـلمني، وهـذا األمـر أخـذ يـؤثر عـىل 

العظـيم الـذي مل ينـل حظـه مـن الشـهرة نفسيتهم وشدتهم يف القتال، وهنا بـرز دور البطـل 

إذ وقف بني الصفوف يحرض املسـلمني عـىل » القعقاع بن عمرو«واملعرفة عند املسلمني وهو 

الثبات ومواصلة القتال، ثم قام بخطوة عبقرية يف القتـال، إذ كـان الليـل عـىل وشـك الحلـول، 

املدينـة، ليـتمكن فضغط برسية من خالصة الفرسان عـىل مـؤخرة الفـرس املنسـحبني لـدخول 

بذلك من السيطرة عىل الخندق وبالتايل مينع باقي الفرس من العودة لتحصـينات املدينـة، ثـم 

أين أيها املسلمون؟ هذا أمريكم ـ يعني املرقال ـ عىل باب خندقهم، فـأقبلوا «نادى يف املسلمني 

العرب التـي متنـع ، فأثار حمية املسلمني ونخوة »عليه وال مينعكم من بينكم وبينه من دخوله

العريب واملسلم من ترك أخيه وقائده ويتخـاذل عـن نرصـته، فشـد املسـلمون بكـل قـوة عـىل 

  .الخندق وصدموا الفرس صدمة هائلة أزالوهم بها عن مواقعهم إىلالفرس حتى وصلوا 

عندها وقع الفرس يف مأزق خطري، إذ أصبحوا عاجزين عن العودة للمدينة إال إذا تغلبـوا 

لمني فدار قتال لييل شديد الرضاوة، شـبيه بليلـة الهريـر يف القادسـية، وأثنـاء القتـال عىل املس

وصلت اإلمدادات التي أرسلها سعد ألرض املعركـة فاشـتد عضـد املسـلمني، واضـطرب الفـرس 

بشدة ودخلت خيولهم يف حسك الحديد الذي نصبوه أصاللخيل املسلمني فاضطروا للنزول من 

جلني، وكان هذا أوان هالكهم، حيـث طحـنهم املسـلمون طحنـا شـديدا عىل الخيل والقتال مرت 

وأفنوهم عن بكرة أبيهم، حتى بلغ قتىل الفرس مئة ألف قتيل، وجللت جثثهم الساحات أمـام 

  .ملا جللها من قتىل الفرس» جلوالء«املدينة، لذلك سميت املدينة بعد ذلك 

  ـه 1324وقعة جمران 

 ة السعوديةمن معارك تأسيس اململكة العربي

( جرت هذه املعركة بعد جولنب بسبب املراعي بني فيصل الـدويش ومحمـد بـن هنـدي 

بـن تـريك بـن  الـلــهفيحان بن ضـيف  :وانهزم ابن هندي وجامعته وقتل منهم الشيخ) عتيبة 

حميد ثـأر عنـد الـدويش فهـو لـن يسـتطيع محاربـة فيصـل  ألنوهذه الوقعة جعلت  ،حميد

 هـ  1324فاء وحكام مبساعدة حل الإ الدويش 
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شـيوخ ( واسـتهزاء الربـاعني ) حنيـف بـن سـعيدان ( وسبب املعركة رسقة نياق الشاعر 

ن يراعي حرمة الضيف والجـوار أ حدهم دون أ وقد تهجم  ،بفيصل الدويش) الروقه من عتيبة 

مل يتحمـل كـرثة مـدح حنيـف ) جنـيح ( و لقبـه أ برضب حنيف عىل رأسه وهذا الرجل اسـمه 

خربه بفعـل العتبـان أ الصامن ملقابلة الدويش وقابله و  إىلفعل فعلته ورحل حنيف بالدويش ف

فغضب الدويش وقد نهاه بعض قومه عن الهجوم عىل عتيبة بسبب تحركات امللك عبدالعزيز 

 .لكن حميته وفزعته مل تثنيه .حلفاء للملك) الروقه ( ومعاركه مع ابن رشيد وان عتيبة 

رباعني بسبب خالفه مع الدويش وعـاد للـدويش يسـتفزعه وقد كان حنيف جايل عند ال

فراد قبيلته اليسامحه أ حد من أ غاظه أ ذا إ نه أ ففزع له وهذه من خصال فيصل الدويش العده 

حتى يعاتبه عن خطاه ففزع فيصل لحنيف وقبل هجوم الدويش كان محمد بن هندي معلق 

 ،مـر بعيـدعمه فقد كان يخطـط أل العاين عند الدويش ومهديه فرس ومل يستطيع الفزعه لبني 

املحيـا ( ول من انهـزم هـم أ و ) علوى وبريه ( وهجم الدويش عىل جموع الروقه ومعه بعض 

  .هم واوالدهم وبيوتهمءتاركني نسا) والرباعني 

  موقعة الجمل

عـيل ابـن بني قوات أمري املؤمنني  هـ 36عام  البرصةموقعة الجمل هي معركة وقعت يف 

 إىلباإلضافة  والزبري بن العوام الـلـهطلحة بن عبيد والجيش الذي يقوده الصحابيان  أيب طالب

، جملمن حديد عىل ظهر  هودجنها ذهبت مع جيش املدينة يف إ التي قيل  عائشةأم املؤمنني 

  .هذا الجمل إىلوسميت املعركة بالجمل نسبة 

 عيل بـن أيب طالـباإلمام  الصحابة، بايع كبار عثامن بن عفانومقتل  الفتنةبعد حدوث 

هنـاك، وبعـدها انتظـر بعـض  إىل الخالفـة عاصـمةونقـل  الكوفة إىللخالفة املسلمني، وانتقل 

  .أن يقتص اإلمام من قتلة عثامن، لكنه أجل هذا األمر الصحابة

بـل أرادوا جمـع الكلمـة  البرصة، ومل يكن لهم غرض يف القتـال، إىلوصل أصحاب الجمل 

يف الكيفية التي ميكن بهـا  عيل بن أيب طالب، واالتفاق مع عثامن بن عفانوالقصاص من قتلة 

التي صارت يف تلك األيام معقاللقتلـة عـثامن  املدينة املنورةتنفيذ القصاص، يف مكان بعيد عن 

  .وأنصارهم

   .املسلمني و كان اإلمام عيل يتأمل كثريامام يحدث من إراقة دماء

الـزبري و قتل  -بعد أن أصابه سهم يف ركبته  الـلـهطلحة بن عبيد نتهى القتال وقد قتل ا

  .بن العوام
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لقد جمعت حـرب الجمـل جميـع الرذائـل والنقـائص، ألنهـا السـبب لضـعف املسـلمني 

وإذاللهم، واستعبادهم وغصب بالدهم، فلقد كانت أول فتنة ألقت بأس املسلمني بينهم، يقتل 

دائهم، كام فسحت املجال ملا تالها من الفنت والحـروب بعضهم بعضا، بعد أن كانوا قوةعىل أع

الداخلية التي أودت بكيـان املسـلمني ووحـدتهم، ومهـدت لحكـم الـرتك والـديلم والصـليبيني 

  ..وباختصار لوال فتنة الجمل الجتمع أهل األرض عىل اإلسالم. وغريهم

  معركة جنوب إفريقيا 

  .، كانت تلك املنازل تأوي مئة ألف إنسانقيام البوليس بإزالة منازل بعض الفقراء السود

  .االحتالل وبني النساء السوداوات اإلفريقيات رشطةبني وقعت 

انفجرت االضطرابات يف مدينة دوربـال وقامـت مئـات النسـاء السـوداوات  1957يف عام 

 عيادات واملكاتب واملدارسالاشتعلت النريان يف .مبهاجمة البوليس والبيوت عند أطراف املدينة

اسـتمرت  .سد املتظاهرون الطرقات واملنافذ ورشـقوا السـيارات بالحجـارة .واملحالت والعربات

 .بفتح النار عىل املتظاهرين وقتل العديـد مـن النسـاء رشطةأعامل اإلحتجاج شهراكامال قام ال

 .ألقي القبض عىل بعض النسوة ألغراض التحقيق والحجز

  حرب جنوب املحيط األطليس

أو حرب جـزر الفوكالنـد أو حـرب املالفينـاس أو حـرب جنـوب املحـيط حرب الفوكالند 

بعد اجتياح األرجنتـني عسـكريا  1982 أبريل 2األطليس هي حرب عسكرية مسلحة قامت يوم 

مل تـتخىل عـىل  بريطانيـان أ قصد تحريرها واسـرتجاعها، إال ) أيضا جزر امللوين( لجزر الفوكالند

حيـث كانـت الغلبـة  األرجنتـنيهذه الجزر فدخلت بأسطولها البحري والجـوي يف حـرب مـع 

رب رسـميا ، وأعلنت بريطانيا نهايـة الحـ1982 يونيو 14لألوىل التي انهت الحرب لصالحها يوم 

  .1982 يونيو 20يوم 

  جننيمعركة 

  م1948 :احدى معارك حرب النكبةهي 

أكرب الجيوش العربيـة وأقواهـا، إال أنـه عـاىن مـن مشـاكل يف العتـاد  املرصيكان الجيش 

ـي بالءحسـنا لـوال أ  :الفالوجة: أهم املعارك التي خاضها هي. والتنظيم بـىل فيهـا الجـيش املرص

  ، حيث تم إعطاءامللك فاروقتخاذل القيادة السياسية املرصية آنذاك وعىل رأسها 
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القوات املرصية بنادق فاسـدة غـري صـالحة لالسـتخدام الحـريب، مـام أدى بهـا يف نهايـة  

  .النقبمحارصتها من قبل العصابات الصهيونية يف الفالوجة وسط صحراء  إىلاملطاف 

من الضباط املحارصين مع كتيبته جنوب  عبد الحكيم عامرومعه  جامل عبدالنارصوكان 

الـذين ثـاروا عـىل فسـاد  حـرارالضباط األ فلسطني والذين شكلوا مع زمالئهم فيام بعد تنظيم 

  .1948وتخاذل امللك الذي تسبب يف محارصتهم ومن ثم انهزامهم يف حرب 

 بحريالالجهاد 

الجهاد البحري اإلسالمي هي العمليات التـي قـام بهـا املسـلمون ضـد سـواحل أو سـفن 

يف منطقـة  القـرن التاسـع عرشـأوائل  إىل القرن السادس عرشالدول األوروبية املعادية لها من 

 .الغربية للبحر األبيض املتوسط و عىل طول سـواحل املحـيط األطليسـ األوروبيـة و األفريقيـة

خصوصـامدن (كانت قواعد انطالقهم كانت معاقل منترشة عىل طـول سـواحل شـامل أفريقيـا 

  .)و موايئ أخرى باملغرب سالو  الجزائرو  طرابلسو  تونس

و الهجامت األوروبية عـىل الشـامل األفريقـي  ،االندلسبالنظر ملا تعرض له املسلمون يف 

و مدن  1505عام  املرىس الكبريو استيالء األسبان عىل  ،1415عام  سبتةباحتالل الربتغال ملدينة 

قبل أن يتنازلوا عنها  1535يف عام  طرابلس الغربو  1508سنة  بجايةو  وهرانو  حجر باديس

كـام أطلـق " أعامل القرصـنة"فإنه من الظلم اعتبار تلك الهجامت من  .لفرسان القديس يوحنا

انتقلـت  و قد .بل كانت أعامل قتالية ضد دول هي أصاليف حالة حرب معها ،عليها األوروبيون

  .بعض الكتب العربية دومنا متييز إىل) القرصنة(التسمية  إىلهذه 

  :معركة الجهراء

بني الشيخ مبارك الصباح  ،م1920يف أكتوبر  ،غرب مدينة الكويت ءوقعت يف قرية الجهرا

زمـة عبـد العزيـز بـن سـعود بسـبب األ  :حاكم الكويت وقوات االخـوان املواليـة لحـاكم نجـد

وهـم ( ويت ونجد خاصة بعد سـقوط حائـل بيـد الريـاض واصـبح اإلخـوان دودية بني الكحال

يف نظر الناس قوة ال تقهر وانتهت املناوشات بوقوع صلح بني الطرفني عىل أن )ئل امجموعة قب

  .ينسحب االخوان عن القرص األحمر وقرية الجهراء

  جورليس تارناومعركة 

  .1915إحدى معارك الحرب العاملية األوىل 
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تحقيق مزيد مـن االنتصـارات عـىل الحلفـاء، فـألحقوا الهزميـة  1915استطاع األملان عام 

، وحـاولوا لتوانيـاومعظم مدن  بولندا، واحتلوا 1915 مايويف  جورليس تارناوبالروس يف معركة 

قطع خطوط االتصال بني الجيوش الروسية وقواعدها للقضاء عليها، إال أن الروس حققوا بعض 

أسـري رويس، األمـر الـذي مل يـتمكن بعـده  325,000صارات الجزئية عىل األملـان، كلفـتهم االنت

  .الجيش الرويس من اسرتداد قواه

، وعربت القوات النمسـاوية واألملانيـة البلقانإخضاع  إىلوأدى النجاح األملاين عىل الروس 

  .وألحقوا بهم هزمية قاسية الرصبلقتال  نهر الدانوب

واستطاع األملان يف ذلك العام أن يحققوا انتصارات رائعة عـىل بعـض الجبهـات، يف حـني 

وقفت الجبهة األملانية ثابتة القدم أمـام هجـامت الجيشـني الفرنيسـ والربيطـاين، رغـم ظهـور 

بتكـوين وزارة  انزعاج يف الرأي العام اإلنجليزي من نقـص ذخـائر الجـيش الربيطـاين ومطالبتـه

  .، وحدثت تغيريات يف القيادة العسكرية الروسيةائتالفية

  م1919ون األول ثورة الجوالن األوىل يف كان

  جزء من معارك حوران هي 

م، أكرب الهبات الشـعبية ضـد الجـيش الفرنيسـ 1919ثورة الجوالن األوىل يف كانون األول 

عنـدما عرفـت  ،ربكـات الزعبـيالشيخ الثائر املجاهد فواز باشـا القبل معركة ميسلون، بقيادة  

النوايا الفرنسية يف سورية، بدأت حرب املجاهدين ضد التواجد الفرنيس يف السواحل السـورية، 

وأقوى هذه الفعاليات الشعبية هي ثـورة القنيطـرة التـي قادهـا الحـاكم العسـكري للجـوالن 

اعور، وكانـت قـوات اللواء عيل خلقي الرشايري، واملجاهدان احمد مريود، واالمري محمـود الفـ

 إىلولجـأ الثـوار .وقد قمعت القوات الفرنسـية هـذه الثـورات جميعهـا .الرمثاهذه الثورة من 

  .م1921األردن يف عهد امللك عبدهللا األول 

   هـ1321معركة جولنب 

 معارك تأسيس اململكة العربية السعودية  من

ليه ويف املساء إن جموع محاربة قادمه أ فيصل الدويش انباء غري مؤكده تفيد  إىلوصلت 

وجاء  .نو تشاور مع كبار القوم واتخذوا قرار برتحيل العائالت والحالل عن املكان وبيقى املقاتل

نباء تفاق عليه وسخر عامش من ناقل األ نباء ومبا تم اال عامش متأخر املجلس وأخربه فيصل باأل 

طالـه الصـوت ي ملشار بالتأين ونادى املنادي بعدم الرحيل فبقي من طاله الصوت ورحل من أ و 

  ويف الصباح الباكر بدأ الهجوم الكبري من قبل امللك عبدالعزيز والشيخ مبارك 
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جنحة أ حد أ وقد التف بل والخيل وحموا فرسان مطري اإل ) املنتفق ( شقر الصباح وسعدون األ 

وجرى القتال وذبحت فرس ) القريفه طامي(مقاتيل السعدون عىل البدنا بزعامة شيخهم 

قتل الفارس خلف الرقعي وكان عجزه عن دحر الخصم فهو الفارس الهامم و أ طامي مام 

  .يحدي

الخيل الجبيل من أنصار امللك عبد العزيز وجاء يتقدم رفاقه ومـا  أبووكان الفارس سطام 

ن سطام وعرفنـه واسـتغاثن ين رشعت الخيل يف مجموعة رحائل تسوقها نسوة من الجبالن رأ أ 

نقذ النساء فشكوه رفاقه عند أ به فطفح كيل النعرة القبلية عنده وسل سيفه يف صدور رفاقه و 

العزيـز ملـا رفعـت  عبـد مامي يـاأ كنت  لو( مره فقال سطام أ امللك عبدالعزيز الذي سأله عن 

 نوقد رشب عبطـان السـعدون فنجـا .عجب بشجاعته وحميتهأ فسامحه امللك و ) سيفي عنك 

نفسـه وقـد ثبـت فرسـان مطـري رغـم قلـتهم  نفيصل الدويش وقتل باملعركة كأمنا رشب فنجا

  .بل وعاد الحلفاء وقد خرسوا الكثري من رجالهم وقتل عامشومفاجأة العدو لهم وحموا األ 

  :معركة جرينومني

  .م1371ئد العامين وملك رصبيا عىل ضفاف نهر مارتيزا معركة وقعت بني القا 

  )461ص:انظر التفاصيل(

  معركة جريونيوم 

الحـرب البونيقيـة جزءامن )  Battle of Geronium :باإلنجليزية(كانت معركة جريونيوم 

لكمـني كبـري مـن قبـل الجـيش  ماركوس روفـوستعرض الجيش الروماين بقيادة ، حيث الثانية

  .م.ق 217وذلك يف عام  حنبعلالقرطاجي بقيادة 

كــان حنبعــل  قــد تحــرك بثلثــي جيشــه مــن جريونيــوم نحــو املعســكر الرومــاين، وأقــام 

  . النوميدينيمن الرماة  2,000ر الروماين بـ حتل تلة مطلة عىل املعسكامعسكرامؤقتا، كام 

أعـىل تلـك التلـة،  إىلهاجم روفوس الرماة وطردهم من التلة، ومـن ثـم نقـل معسـكره 

ن الجـيش عـىل اسـتعداد داخـل معسـكرهم أبقـى القرطـاجيو . وهكذا أصبحت لـه األفضـلية

خوفامن هجوم روماين، وهكـذا أصـبح حنبعـل يف معضـلة إمـا أن يبقـى جيشـه يف معسـكره 

وعندئـذ أرسـل  ،ويستهلك املؤن وبالتايل يقع تحت مخاطرة نقـص اإلمـدادات يف وقـت الحـق

نفسـه قـوات الرومان فرساناورماةملهاجمة هؤالء الجند وقتل منهم عدد كبري، ثم قاد روفوس ب

  املشاة نحو
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عندما وجد حنبعل جنوده الذين يجمعون املؤن وجيشه يف خطر، قرر . معسكر القرطاجيني 

  . مواجهة قوات املشاة الرومانية املهاجمة

ويف غيـاب معظـم فرسـانه، إشـتبك حنبعـل يف معركـة . يف ظل وجود ثلث جيشـه فقـط

بداية الهجوم، إال أن الرومـان اسـتعادوا كان التفوق للقرطاجيني يف . صغرية ليست من اختياره

 500جنـدي و  8,000توازنهم عندما وصلت قوة دعـم جديـدة أرسـلها فـابيوس يبلـغ قوامهـا 

إضـطر . والتـي هاجمـت مـؤخرة املعسـكر القرطـاجي" لوسـيوس ديسـيموس " فارس بقيادة 

  .القرطاجيون لالنسحاب

نرصـ "، والـذي إعتـربوه يف رومـا رومـا إىلوصلت أنباء انتصار روفـوس يف تلـك املناوشـة 

مجلـس قـرر . إيطاليـا إىل، وخاصة إلنه جاء بعد سلسلة من الهزائم منذ وصول حنبعل "عظيم

س ترينتيوس جايو قرتح ا. مكافأة روفوس فابيوسبدعم من املعارضني لسياسة  الشيوخ الروماين

. رتبة متساوية من فابيوس، وبالفعـل وافـق مجلـس الشـيوخ عـىل ذلـك إىلرفع روفوس  فارو

ختـار فيلقـني رومـانيني، وآخـرين مـن اختار روفوس أن يقسم الجـيش بينـه وبـني فـابيوس، و ا

  . حلفائهم، وعسكر عىل بعد ميل ونصف امليل جنوب معسكر فابيوس

رومـاين، قـرر أن يسـتفيد مـن املوقـف ويحـاول أن عندما علم حنبعل بتقسيم الجيش ال

كان روفوس هو األكرث عرضة إلبتالع الطعم، لـذا قـرر . يدمر أحد الجيشني قبل أن يدركه اآلخر

  .أن يبدأ به

كانت األرض الواقعة بني القرطاجيني والرومان قاحلة وغري مشجرة مع سلسلة من التالل 

ة من الحفر التي ميكن إخفاء جنـود بهـا دون أن املنخفضة، وبجوار هذه التالل هناك مجموع

فارس، وأمـرهم أن يخفـوا أنفسـهم  500جندي من مشاته و  5,000إختار حنبعل . يلحظ ذلك

وعند الفجر، إعتلـت قـوة . يف الحفر يف الليلة التي سبقت املعركة 300-200يف مجموعات من 

  .يروهممن الرماة القرطاجيني أعىل تلة عىل حيث ميكن للرومان أن 

عندما رأى روفوس القرطاجيون يعتلون التلـة، أرسـلت عـىل الفـور قـوة إلجبـارهم عـىل 

يف املقابل، عزز حنبعل جنوده فوق التلة ليصمدوا أمام الرومان، وعندئذ، أرسل روفوس . الفرار

 النوميديـةالفرسان الرومان وفرسان حلفائه اإليطاليني هناك، وعىل الفور أرسل حنبعل فرسانه 

الفـخ، حيـث بهـذه املناوشـة أخـرج  إىلوعندئـذ، أدرك روفـوس أن حنبعـل اسـتدرجه . للدعم

فـوق وبعد فـرتة، بـدأ يظهـر ت. الفرسان الرومان من ميدان املعركة ليشرتكوا يف مواجهة جانبية

  .الفرسان القرطاجيني
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أمر روفوس كل قواته بالتحرك نحو التلة، مـام جعـل حنبعـل يتوجـه بجنـوده أيضـانحو 

يف الوقـت . مل يعط تسلسل األحداث الوقت لروفوس ليستكشف املكان قبـل أن يهـاجم. التلة

  .مساعدة زميله إىلنفسه، دعا فابيوس جيشه يف معسكره لحمل السالح، ولكنه مل يتحرك 

الوقت الذي كان فيه روفوس وجنوده يعتلون التلة، كان الفرسان الرومان قد تـدمروا  يف

وقبل أن يستعيد الرومان متاسكهم، هاجم القرطـاجيون املختبئـون يف الحفـر، . وبدأوا يف الفرار

ضغط حنبعل وجنوده عىل مقدمة وقلب الجـيش الرومـاين، . جناحي ومؤخرة الجيش الروماين

إضـطربت صـفوف الرومـان وهـرب . ن تحت هجـوم مـن جميـع الجهـاتوهكذا وقع الروما

كانـت كارثـة أخـرى تلـوح يف األفـق بالنسـبة . ن من أجل حيـاتهمو البعض، يف حني قاتل اآلخر 

  .لوال تحرك فابيوس بجيشه، لتدمر جيش روفوس متاما. لروما

عندما شاهد الفارين من جيش روفـوس، جـيش فـابيوس يتوجـه نحـو املعركـة، إنضـموا 

وعندما وجد القرطاجيون الذين كانوا بني جيش روفوس وجيش فابيوس، أنهم سـيكونوا . إليهم

. محارصين، أفسحوا الطريق ليـتمكن جـيش روفـوس مـن الفـرار واالنضـامم لجـيش فـابيوس

  .انسحب الفريقان بعد ذلك لتنتهي املعركة بخسائر كبرية للرومان
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  " ح " معارك حرف  

   عركة حاصور م

ملوقع هذه املدينة املهم عىل تل القدح وسـيطرتها عـىل القسـم الشـاميل  ،معركة حاصور

  .من فلسطني

وبـني جـيش تغـالت  .بني امللك يوشع وجيشه وبـني أهـايل حاصـور الفلسـطينيني وقعت

وبـني نبوخـذ نرصـ  .بقيادته وبني أهايل حاصـور الفلسـطينيني. ) م.ق727-746( فالرس الثالث 

ــني أهــايل حاصــور الفلســطينينيوج ــني أهــايل حاصــور  .يشــه وب ــدو الصــهيوين وب ــني الع و ب

  .الفلسطينيني

بجيشه عـىل هـذه املدينـة و أوقـع فـيهم . ) م.ق727-746( هجم تغالت فالرس الثالث  

  .و أن نبوخذ نرص الكلداين رضبها يف أوائل القرن السادس قبل امليالد.القتل والسلب والسبي

 .و أوقع نبوخذ نرص يف املدينة الـدمار .آشور إىلون وسبوا سكانها ونقلوهم فتح اآلشوري 

أقـام الصـهيونيون مسـتعمرة بجـوار  1953و يف عـام  .و امللك يشوع أخضـعها وأحرقهـا بالنـار

مـن الواليـات املتحـدة  هيونينيووطنـوا فيهـا صـ" حاتسور"مدينة تل القدح القدمية وأسموها 

وأعيد تنظيمهـا يف عـام  ،1937وهي كيبوتز أسس يف عام  ،أشدود "حاتسور"وهناك  .األمريكية

  .كذلك يذكر قاموس الكتاب املقدس حاصور أخرى يف جنوب فلسطني .1947/  1946

  م1918:حرابة العرب الكربى بني عشائر بني صخر وعشائر الرمثا

  كان الفائد يف هذه املعارك من الرمثا شيخها فواز باشا الربكات الزعبي

مـارة، وكـان يف ات والرصاعات القبلية التي ظلت قامئة حتى البـدء بارسـاء دعـائم اإل الثار 

مقدمة هذه املصالحات تلك التي متت بني بني صخر من جهة وعشائر الرمثا من جهـة ثانيـة، 

وكان النرص يف هـذه املعـارك حليـف عشـاير الرمثـا  بني الحرب عواماطويلةأ والتي انهت معها 

وطردهم مـن شـامل ةمن مناطق ما حول الرمثا قاطبـ ةكل العشاير البدويبطرد  ابعد أن قامو 

وقـد مثـل الطـرفني يف هـذه » حرابـة العـرب«ردين مام سمي بـ الجنوب األ  إىل) الرمثا(ردن األ 

املصالحة الشيخ فواز بركات الزعبي عن عشائر الرمثا وبني عبيد، والشيخ حديثة الخريشا عـن 

م، عنـدما تـرك 1918فقد بدأت عام » حرابة العرب الكربى«ة صل حكايأ ما أ . عشائر بني صخر

  الجيش الرتيك بعد انسحابه من املنطقة الكثري من األسلحة تخلصا
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هايل واملزروعـات، خفائها، ونتيجة تزايد االعتداءات عىل األ إ هايل بجمعها و منها، فقام األ  

وحـواره وسـال واليـادودة، ربعمئة من شيوخ حوران والرمثـا والطـرة والشـجرة أاجتمع حوايل 

عــامل، وكــان االجــتامع برئاســة الشــيخ فــواز بركــات الزعبــي يف وطــالبوا بوضــع حــد لتلــك األ 

حـد رجـال الرسـحان بادخـال جاملـه يف حقـل أ وأثناء تواجـدهم يف االجـتامع قـام » اليادودة«

لـق هايل طفس بحوران لرتعى عنوة فيه، فام كان من صاحب الحقـل إال أن اطأ حد أ مزروعات 

خرج الجامل من الحقل وبدأت املعارك والثـارات بـني الطـرفني، أ النار عىل ذلك الراعي فقتله و 

تشـنج الضـغائن  إىلدت وفاتـه أ حـدى املقـابالت، وقـد إ الخزاعيل يف  الـلـهوقتل الشيخ عودة 

  :خذ بالثأر، وبعد ذلك وقعت عدة معارك بني الطرفني منهالأل 

) الرمثـا(وطردهم من شامل االردن ةحول الرمثا قاطب كل العشاير البدويه من مناطق ما

انتهـت . عـداد الكبـريه مـنهمالجنوب االردين والوسط وتفريقهم وتشتيت شملهم وقتـل األ  إىل

الرمثـا، ومـن جبـل  إىلدرعا ومنها  إىلن يكون الصلح من غباغب أ الحروب بتوقيع الصلح عىل 

  .»الشاللة إىلالدروز 

طـراف املعنيـة م، اجتمعـت األ 1920ترشـين األول  19/ هــ1339صفر  6ويف يوم الثالثاء 

برام الصلح يف مضارب بني حسن يف رحاب وباقرتاح من الشيخ عيل الكايد ومبوافقـة الشـيخ إل 

  .خو ارشيدةأ امكازي 

الشـيخ فـواز باشـا الربكـات وقـد مثـل . وقد تم االتفاق عىل التسامح، وتصـافح الجميـع

وسـعد باشـا العـيل عـن جبـل » حـورانكانت الرمثا حتى ذلك التاريخ تابعة ل« حوران الزعبي

ربد، والشيخ حديثة الخريشا عن الخريشان، والشيخ مطيـع بـن زهـري عـن الجبـور، إعجلون و 

مـا أ .. هام من بني صخر، وبدر بن مايض عن العيىس، والشـيخ عـيل الكايـد عـن املعـراضوكال 

رشقـي  إىلبـن الحسـني  الـلـهمري عبد عشرية الرسحان فلم تشارك يف هذا الصلح حتى قدوم األ 

دن، فانتدب الرشيف عقاب بن حمزة الذي كان يعمل قاضيا للعشائر يف جـرش، والشـيخ يل األ 

  .ه املهمة، وبهذا تم الصلحالكايد العتوم، بهذ

  معركة الحارض

ووحدة الفرسان رسيعة التنقل التابعـة  اإلمرباطورية البيزنطيةوقعت معركة الحارض بني 
مـيالدي يف منطقـة  637وكان ذلك يف شهر يونيـو مـن عـام . لجيوش الخالفة اإلسالمية الراشدة

  .الرشق من بلدة قنسرين الواقعة يف سوريا الحالية إىلالحارض عىل بعد ثالثة أميال 
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التـي  حمـص إىلالتي كانت بيدي املسـلمني وتـابع مسـريته  دمشق إىلزحف أبو عبيدة 
رسيـة "ليها عىل رأس قنرسين التي كان خالد يقرتب إ إىلرحبت بقدومه، وكان يسعى للوصول 

  .كطليعة لجيش أيب عبيدة" رسيعة الحركة الفرسان

بدأت املعركة يف منطقـة الحـارض  ،ميناسوكان قائد الحامية البيزنطية يف قنرسين يدعى 
التي تشكل سهاليبعد ثالثة أميال عن قنرسـين، حيـث نرشـ خالـد وحدتـه رسيعـة التنقـل يف 

وقلـب، وكـان عـىل رأس جيشـه يف الوضعية القتالية، بيـنام شـكل مينـاس جيشـه يف جنـاحني 
وبعد برهة حـدث يشء فظيـع، فقـد قتـل مينـاس يف . املقدمة كام كان خالد يف مقدمة جيشه

ترش نبأ مقتلـه بـني الجنـود استشـاط الجنـود البـزنطيني نااملراحل املبكرة من املعركة، وعندما 
وا يف مواجهة أكـرث ولكنهم تعرث . اعنيفاووحشياإنتقاماملقتل قائدهم املحبوبأوا هجومغضباوبد

  .املقاتلني إمتيازايف ذلك الوقت

 ش البيزنطـيالجـيوأخذ خالد قساممن الفرسان من أحد أجنحة الجيش ليقوم مبهاجمـة 
فشـل الغـرض مـن  إىلمن الخلف مام تسبب بزعزعة كامل الجيش البيزنطي، مام أدى بدوره 

ذلك اإلندفاع البيزنطي يف القتال، إنتقاماوغيظـا، حيـث مل يـنج أحـد مـن الـروم البيـزنطيني يف 
  .معركة الحارض

  معركة حجال

 امللـك عبـد العزيـزه بـني 1338سـنة  عسريمعركة من معارك توحيد اململكة يف منطقة 

انتهـت : هــ1338 محـرم: تـاريخب امللك عبـد العزيـزوانترص فيها  عسريمري أ  وحسن بن عائض
  .ابن سعودنتصار قوات با

والتقـى الطرفـان  ابن مسـاعدواتجه نحو الرشق ملالقاة  أبهامري محمد بقوته من خرج األ 
 أبهـا إىلعن طريق بالد بني مالـك فوصـلوا  عسريودخل الجيش السعودي مبعظمه  حجالعند 

محمد بـن عبـد وال يزال  عائض بن عبد الرحمنومل تصدهم قذائف مدفعية قلعة ذره بقيادة 
  .يف حجال الرحمن آل عائض

 أبها إىلانتهت بنزول األول  بن مساعداو  بن عائضابدأت املراسالت السلمية بني األمريين 
 إىلوأرسـل وفـدا. العفـو العـام واسـتقبل وفـود القبائـل ابن مسـاعدعلن أ واستسالمه وعندها 

ومعـه  الريـاض إىل ابن مساعدعاد ... لتحديد الحدود بينه وبني عسري محمد بن عيل اإلدرييس
جـرى و  بن أحمد بن مفـرح الـلـهعبد رشاف إاألمري حسن وابن عمه محمد وبقيت أبها تحت 

، عىل بنجدمرتبطه إسميا عسريعىل أن تكون  وآل عائض امللك عبد العزيزني اتفاق يف الرياض ب
امللـك عبـد ومل يكـن .... ابـن سـعود يطلبهـا أن تكون املساعدة والتجنيد وقت الرضورة وحـني

 مكـةيف  والرشـيف حسـني حائـليف  ابـن رشـيدلوجـود  عسـرييطمـع آنـذاك يف ضـم  العزيـز
  ..وهناك.. معاملة طيبة آل عائض إىلولهذا كانت معاملته ... يناوئانه
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  .محمد ومعه ابن عمه األمري أبها إىل حسن بن عيل آل عائضعاد األمري 

  :معارك الحدود

  )460-459(ص :انظر التفاصيل

  احدى معارك الحرب العاملية األوىل

بني الحدود الفرنسية والربيطانية من جهة واملانيا من جهة ثانية كلفت فرنسا  1914عام 
  .خسائر فادحة

 معركة حديقة املوت

أيب بكـر م يف عهد  632/ هـ من الهجرة  11ت معركة الياممة أو معركة عقرباء سنة وقع

مسيلمة تنبؤ و  بني حنيفةوكانت بسبب ارتداد  ،حروب الردةوالياممة إحدى معارك .  الصديق

جـال بـن الر قد أرشكه يف األمر، ومام قـوى أمـر مسـيلمة شـهادة  النبيالذي إدعى أن  الكذاب

  .يرشكه يف األمر الـلـهأنه سمع رسول  -كذبا  -الذي شهد له  عنفوة

لقتالـه، وملـا فشـل عكرمـة ومل يسـتطع  هـلعكرمة بـن أيب جوقد وجه أبو بكر الصديق 

ر ، آثـر االنتظـالرشـحبيلوملا بلغت أنبـاء هزميـة عكرمـة . الصمود أمام جبش مسيلمة، تراجع

يف جـيش  خالـد بـن الوليـدحتى يصله املدد من خليفة املسلمني، وظل يف مكانه حتـى يأتيـه 

مسـيلمة دنـو خالـد رضب عسـكره بعقربـاء فاسـتنفر جمع خيار الصحابة والقراء، فلام سمع 

رجل تبعه أكرثهم عصبية، حتى كـان بعضـهم  40.000الناس فجعلوا يخرجون إليه حتي بلغوا 

أحـب إلينـا مـن صـادق  ربيعةكذاب : "لكنه يقول صادق يشهد أن مسيلمة كذاب وأن محمد

  ".مرض

الياممة، التقى خالد وجيشه بفرقة من جيش الياممة، خرجت للثأر لبني  إىلويف الطريق 

  .مر وبني متيمعا

عنـف أ وكانت املعركة فاصلة ففيها انترص املسـلمون وهـزم اعـداؤهم بعـد معركـة مـن 

سبعة آالف خارج عقربـاء وسـبعة آالف (املعارك قتل فيها مسيلمة وأربعة عرش ألفا من قومه 

والتي سميت بعد ذلك بحديقة املوت وقد استشهد يف الياممة ألف ومائتا شـهيد ) يف الحديقة

وغريهم كثري مـن  وسامل موىل أيب حذيفة وأبو دجانة والطفيل بن عمرو زيد بن الخطابمنهم 

  .خيار الصحابة

رجل  امات كثري من كبار الصحابة يف هذه املوقعة التي قيل أنه استشهد فيها ألف ومائت

  .ن املسلمنيم



 
  

193 
 

 وقعة الحرة

عثامن بن محمـد بـن أيب وكان أهل املدينة قد متردوا عىل . هـ63وقعة الحرة كانت عام 
، فـدخل بـن عقبـةمسـلم ، فأرسـل لهـم جيشـابقيادة يزيد بن معاويـةعامل الخليفة األموي  سفيان

  .املدينة وأنهى التمرد بها

والحرة هي األرض ذات حجارة سوداء نخرة كأنها أحرقت بالنار، وكان سـبب وقعـة الحـرة أنـه 
يزيد بن معاوية فرؤوا منه ما ال يصلح فلم ينتفعوا مبا أخذوا منـه  إىلوفد هو وغريه من أهل املدينة 

بن الزبري ووافقهم أهل املدينة فأرسل إليهم يزيد  الـلـهعبد املدينة وخلعوا يزيد وبايعوا ل إىلفرجعوا 
مسلم بن عقبة املري وهو الذي سامه الناس بعـد وقعـة الحـرة مجرمـا فـأوقع بأهـل املدينـة وقعـة 

بن حنظلـة ممـن قتـل يف املعركـة  الـلـهوكان عبد . عظيمة قتل كثريا منهم يف املعركة وقتل كثريا صربا
بنيه واحدا واحدا حتى قتلوا كلهم وهم مثانية بنني ثم كرس جفن سـيفه فقاتـل وملا اشتد القتال قدم 

لهـم "  :سمع قارئا يقـرأ. حتى قتل وكان فاضال صالحا عظيم الشأن كبري املحل رشيف البيت والنسب
يـا  :فبىك حتى ظنوا أن نفسه ستخرج ثم قـام فقيـل 41األعراف " من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش 

مل  :منع مني ذكر جهنم القعود وال أدري لعيل أحدهم وقال مواله سعيد :فقال. ن اقعدأبا عبد الرحم
بن حنظلة فراش ينام عليه إمنا كان يلقـي نفسـه إذا أعيـا مـن الصـالة يتوسـد رداءه  الـلـهيكن لعبد 

لـه يف بن حنظلة يف النوم بعد مقت لـلـهارأيت عبد  :بن أيب سفيان الـلـهوذراعه ويهجع شيئا قال عبد 
أما قتلت قال بىل ولقيت ريب فأدخلني الجنة فأنـا أرسح يف مثارهـا حيـث شـئت  :أحسن صورة فقلت

 واسـتيقظت. هم معي حـول لـوايئ مل تحـل عقـده حتـى السـاعة :قال ؟أصحابك ما صنع بهم :فقلت
 .)أخرجه الثالثة(

زيد بن معاويـة ملـا كانت وقعة الحرة يف سنة ثالث وستني وسببها أن أهل املدينة خلعوا بيعة ي
بن حنظلة بن أيب عامر وأمـر املهـاجرون  الـلـهبلغهم ما يتعمده من الفساد فأمر األنصار عليهم عبد 

بن مطيع العدوي وأرسل إليهم يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة املري يف جيش كثري  الـلـهعليهم عبد 
يشء كثـري جـدا وكـان أنـس يومئـذ  فهزمهم واستباحوا املدينة وقتلوا بن حنظلـة وقتـل مـن األنصـار

بالبرصة فبلغه ذلك فحزن عىل من أصيب من األنصار فكتب إليه زيد بن أرقم وكـان يومئـذ بالكوفـة 
ال يشـتد الحـزن عليـه فكـان ذلـك تعزيـة ألنـس  الـلـهمغفرة  إىليسليه ومحصل ذلك أن الذي يصري 

  .فيهم

 معركة حرملة

مـري حسـن بـن عـيل بـن واأل  امللك عبد العزيـزه بني 1339واخر سنة أ حدثت املعركة يف 
تحـت الحكـم  عسـريوسـقوط  عسـريمـري أ  حسـن بـن عـيل بـن عـائضوانتهت بهزمية  عائض

  السعودي
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  حرب الحرية الدامئة 

وكانــت أوىل ) حــرب الحريــة الدامئــة ( لــق جــورج بــوش االســم عــىل هــذه الحــرب أط 

  . العمليات العسكرية األمريكية باسم معركة النرس النبيل

طــائرات مــن  4قامــت مجموعــات مجهولــة مســلحة باختطــاف  2001/ 9/ 11بتــاريخ 

التجـاري مطارات أمريكا واتجهت بـاثنتني مـنهام نحـو نيويـورك وواشـنطن واسـتهدفت املركـز 

( سقوط ناطحتي السـحاب  إىلطابق وارتطمت بهام يف عملية انتحارية أدت  110املتألف من 

 كام سقط العديد من القـتىل والجرحـى ودفـن الـبعض تحـت األنقـاض) مركز التجارة العاملي

ضد قوات طالبان التـي يقودهـا املـال حربا الواليات املتحدة األمريكية وحليفتها بريطانياشتت 

  .و قيادة القاعدة التي يقودها أسامة بن الدن يف أفغانستانعمر 

 1967حرب حزيران 

  :تيهسباب اآل هي حرب وقعت بني العرب وارسائيل لأل 

  .عىل العدوان ةالقامئ ةرسائليطبيعه السياسه اإل  -

  .رسائيلإل  ةالعسكري ةتنامي القو  -

  .لئيارسا إىلردن وجرها لتحول مياه نهر األ  ةرسائلياملحاوالت اإل  -

  .تنامي القوه العسكريه لكل من مرص وسوريا -

  .حمريف البحر األ  ةرسائلياغالق مرص مضائق تريان يف وجه املالحه اإل  -

م 1967-حزيـران-5ردن يف رسائيل بشـن هجـوم مباغـث عـىل مرصـ وسـوريا واأل إقامت 

صـبح سـالح الجـو أ ن أ وترتـب عـىل ذلـك  ؛ةللـدول العربيـ ةواستطاعت تـدمري القـوه الجويـ

وبـرز خلـل واضـح يف سـري  ،دون غطاء جوي ةصبحت القوات العربيأ سيد املعركه و  ائييلرس اإل 

بدأ التفوق اإلرسائييل واضحا عـىل  ،وحققت إرسائيل نرصا رسيعا ،العمليات العسكرية العربية

كـام أدت  .ستولت إرسائيل عىل سـيناء وهضـبة الجـوالن والضـفة الغربيـةاإذا  ،الدول العربية

  .وأصاب الغرور الجيش اإلرسائييل ،د أبناء الشعب الفلسطينيترشي إىلالحرب 

  .ما بني القدس وأريحا موزعة ،كانت القوات األردنية التي تتوىل الدفاع عن القدس 

حدثت معارك دامية وعنيفة جدا يف القدس بني املدافعني عـن املدينـة ولـواءي املظليـني 

وبينام املعارك محتدمـة  لسادس من حزيران،يومي الخامس وا ،الصهاينة اللذين هاجام املدينة

   .يف القدس
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والـذي  وقد وصف توفيق حسن وصفي مدير مكتب جامعة الدول العربية يف القـدس، 
وصـف مـا  اعتقلته قوات االحتالل مع عدد من القناصل العرب من مقر القنصـلية البلجيكيـة،

ـقون بـال  ،كانوا ينسـفون أي بيـت تنطلـق منـه رصاصـة:"رآه من فظائع فقال ويسـلبون ويرس
األول للسـاعات والثـاين للنقـود  :تحمل ثالثة أكيـاس ،وكانت كل مجموعة من الجنود ،حساب

  .واملجوهرات كام وصف حسن عمليات نسف البيوت حول حائط الرباق  والثالث للذهب

ومنذ ذلـك .. وهدموا قرى وأحياء بكاملها لتهجري سكانها ،قام الصهاينة باعتقاالت واسعة

وهم يعملون عىل إلغـاء ونفـي كـل مـا هـو عـريب يف املدينـة  ،وقت الذي احتلوا فيه القدسال

  .املقدسة

 هـ 13: معركة الحصيد

العراق بسبب ما وصل إليه من أخبار ذلـك  إىلالقائد خالد بن الوليد مرسعا بجيشه  عاد

الفرس وبعض املرتزقـة ن أ مدينة الحرية وملا وصل إليها علم  إىلنبار اتجه من فوره التمرد يف األ 

ن يتوجـه أ قد متركزوا يف الحصيد فكان أول ما فعله أن أمر القائد القعقاع بن عمرو التميمي بـ

منطقة الحصيد وهو مكان يف أطراف العراق من جهة الجزيرة بحسـبام ذكـره غالـب أهـل  إىل

ل لتنفيـذ التاريخ وقد يكون جوار عني التمر من جهة الغرب فتقدم القعقاع بقواتـه عـىل عجـ

األمر مبا عرف عنه من شجاعة وبسالة مشهودتني فكتب له أن ينترص ويقيض عىل تلك القوات 

 .نباراملتحالفة ما بني فرس ومرتزقتهم من عرب األ 

 معركة حطني 

 يوليو 4، قامت يف املسلمة صالح الدينوقوات  الصليبينيمعركة حطني معركة فاصلة بني 

كانت مناطق من الـبالد .انترص فيها املسلمون وطربية لنارصةا، بني قرية املجاودةم قرب  1187
 اإلقطـاعيونم، وكـان  1099عـام  الصـليبينياحتلـت مـن قبـل  تحديدا قـد والقدساإلسالمية 

عىل تلك املناطق، فكـان هـذا عـىل مـدى  وملوك أمراءقد نصبوا أنفسهم  والفرسان الصليبيون
اإلفـرنج  بارونـات، وكانـت غـارة لصوصـية شـنها أحـد االحـتاللبالد مـن قرن دافعـالتحرير الـ

، رينالد دي شاتيلون كان املسلمنيالسبب املبارش لهجوم ) أرناط( رينالد دي شاتيلونالبارزين، 
م وعمل فيها سلبا ونهبا، وكـان  1155يف سنة  البيزنطية قربصمغامرا وقحا وسبق له أن اجتاح 

، وعكـف حصـن الكـركسنة، وبعد إخالء سبيله استقر يف  16قبل  نور الدين زنيكقد أرس عند 
 إىل سـوريااملارة يف الجوار، ألن الحصن كان يقطع الطريق مـن  عىل نهب وسلب قوافل التجار

خالفـا لرشـوط (م، شن رينالد غـارة  1187م ولرمبا أوائل  1186، ويف أواخر سنة والحجاز مرص
  عىل قافلة متجهة ) 1180 هدنة عقدت يف
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، ويروى أن حصن الكركونهب بضائعها، وأرس أفرادها وزجهم يف  دمشق إىل القاهرةمن 
يف الحال ملك  أن طالبإال  صالح الدينبالذات، فام كان من  صالح الدينالقافلة كانت ألخت 

لرضر واإلفراج عن األرسى ومحاسبة الناهب، بالتعويض عن ا غي دي لوزينيانآنذاك  القدس
إعالن الحرب عىل  صالح الدينتابعه القوي رينالد، فكان أن قرر  سمعهولكن امللك مل يجازف ب

  .أخر بدء القتال يف تلك السنة لدينصالح ان مرض أ ، إال مملكة القدس

م مناطق قلعتي الكرك وكراك دي  1187يف البدء اجتاحت قواته يف الربيع الباكر من عام 
مونريــال، وبعــد شــهرين بــدأ القتــال ضــد الصــليبيني، واحتشــدت قــوات املســلمني املنطلقــة 

، واملوصـل وحلـب دمشـقنحو بحريةطربيا وضمت جيش الشام املوحـد قـوات مـن  دمشقمن
  .تل عشرتة إىلجيش الشام، وسار بهام  إىلووافاه جيش من مرص بقيادة امللك العادل فضمه 

ألفا من املشاة وقوة  13س، وألف فار  12كانت قوات املسلمني بقيادة صالح الدين تضم 
ألفـا بـني فـارس  22كبرية من املتطوعني ورجال االحتياط، ويف الجانب اآلخر حشـد الصـليبيون 

  .ورجل

تل كفر سـبت  إىل، وسارت يف اليوم التايل طربيايب جنو  نهر األردنعربت جيوش املسلمني 
، وحاولت االشـتباك مـع الصـليبيني، فرفضـوا طربيايف الجانب الجنويب الغريب من ) كفر سبيت(

ه استولت جيوش صالح الدين املسلمة عىل طربية قاطعا عىل عدوه طريقـ يوليو 2القتال، ويف 
  .املاء إىل

، عمـال املـاءوا عىل عيـون األعشاب والشجريات يف ساحة املعركة، واستول املسلمون أحرق
السـهل  إىل الصـليبيونىل النزول لالشتباك معهم وملا وصل واجبارهم ع الصليبينيعىل تعطيش 

، فحـارصت قـوات حطـنيتـالل  إىلهجومـا ففـروا  صـالح الـدينشـن  وحطني لوبياالواقع بني 
ويف قـيظ شـديد  1187 يوليـو 4وتوقـف القتـال، يف اليـوم التـايل  الليلالتالل، وأقبل  املسلمني

الـذين انتظمـوا عـىل  الصـليبيونونقص يف مياه الرشب قامت معركـة حطـني، ولـف الفرسـان 
، طـنيحمـن  ميلـنيأعىل، فالتحم الجيشان عىل بعـد  إىلسحب الدخان املتصاعد  حطنيمرتفع 

، ثـم شـن هجـوم الصـليبيني املسـلمنيوأهلكـت سـهام جيـوش  الصليبينيفتضعضعت صفوف 
مبنـاورة،  الصـليبيونبالسيوف والرماح، فقتل وجرح وأرس الكثري، فاستسلم األلوف منهم، وقام 

، القـدسملـك  غـي دي لوزينيـانبـأمر مـن  طـرابلسأمـري  ن الثالثرميو فتقدم قائد الفرسان 
أنهم فتحوا ثغرة يف صفوف  الصليبيني، فظن تقي الدين عمروزحزح بهجومه هذا قوة يقودها 

 إىلجزء مـن الجـيش الصـليبي فشـطره  صالح الدينفاندفعوا فيها، وحارص جيش  صالح الدين
سقط فيها اآلالف بني جرحى وقتىل، ووقع . ساعات عىل التوايل 7ودامت املعركة نحو . شطرين

العديد من القادة  إىل، باإلضافة صالح الدينآنذاك يف أرس  القدسملك  غي دي لوزينيانامللك 
  .واحتموا وراء أسوارها صور إىل، ومل ينج إال بضع مئات فروا والبارونات



 
  

197 
 

وأصـبح بيـت املقـدس يف متنـاول . كانت هزمية الصليبيني يف معركة حطني هزمية كارثية
  .ورضب صالح الدين عنق أرناط. صالح الدين

وبعد املعركة، رسعان ما احتلت قوات صالح الدين وأخوه امللك العادل املـدن السـاحلية 
وقطع اتصاالت مملكـة . عسقالن، قيسارية، يافا، صيدا، بريوت، عكا:طرابلسكلها تقريبا جنويب 

  .القدس الالتينية مع أوروربا

  معركة حلف األمراء 

 جيوش حلـف بني الجيش العثامين وبني.التوسع العثامين يف الرصب :معركة حلف األمراء 

جرت معركة بني العثامنيني والرصب وكانت معركة وضع فيهـا  1371أيلول  26يف .أمراء الرصب

  انترص العثامنيون عىل حلف األمراء الرصبيني .العثامنيون كل جهدهم العسكري

  حرب حلف الحلفاء 

ق ح الحقو منرصاع بني الرومان وحلفائهم اإليطاليني  بعد رفض روما  :حرب حلف حلفاء

  .بني جيوش تحالف اإليطاليني وبني جيش روماوقعت .الرومانية لحلفائهم

  .م بني األطراف املتنازعة.ق 88-90وقعت الحرب بني  

و أرغمت رومـا عـىل مـنح الحقـوق للحلفـاء  .انتهت الحرب بانتصار الحلفاء اإليطاليني 

  .والتي طالبوا بها

  معركة حلف ديلوس 

الدول اإلغريقية بزعامة أثينا وكـان مركـزه يف معبـد معركة حلف ديلوس وهو حلف بني 

  .أبولو يف جزيرة ديلوس ضد الفرس

  .بني تحالف الدول اإلغريقية بزعامة أثينا وبني قوات الفرس 

م قام حلف الدول اإلغريقية بـالهجوم عـىل الفـرس وأوقعـوا فيـه هزميـة .ق 454يف عام 

  .نكراء

و بعـد االنتصـار عـىل .ة األمـر والنهـي فيـهكان للحلف مجلس إال أن أثينا كانت صـاحب 

 .أثينا مكوناإمرباطورية أثينا الكربى إىلالفرس انتقل مركز الحلف 
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  معركة حامة

ـة بعـد  مرصـ الفرعونيـةوفلـول قـوات  البابليةمعركة حامة حصلت بني القوات  املنكرس

 بختنرصـوقـام . نهـر العـايصوقعت املعركة بـالقرب مـن مدينـة حـامة عـىل . جرابلسمعركة 

بالحاق وسحق فلول قوات الفرعون نكاو الثاين والتي انترص عليها يف وقت سابق بـالقرب مـن 

وذكرت أحداث هذه املعركة يف صـحائف األخبـار البابليـة املوجـودة حاليـا يف . مدينة جرابلس

وذكرت صحائف األخبار تلـك أن بختنرصـ قتـل معظـم املرصـيني وأصـابهم . املتحف الربيطاين

بـار مل تـذكر والجـدير ذكـره أن األخ. ديـاره إىلمنهم مل يعـد اأيـ بحالة مـن اإلعيـاء لدرجـة أن

فقـط، لـذلك ممكـن االسـتنتاج أن " جـيش نكـاو"باالسم و أن التـوراة ذكـرت " نكاو"الفرعون 

  . املعركة حصلت مع حامية فرعونية وليس مع الجيش الفرعوين نفسه

  غزوة حمراء األسد

كلـم  20غزوة حمراء األسد حـدثت يف السـنة الثالثـة للهجـرة، يف منطقـة حمـراء األسـد 
كان هدفها مطاردة قريش ومنعها مـن العـودة للقضـاء عـىل املسـلمني . املدينة املنورةجنوب 

علمت قـريش بخـروج الرسـول محمـد . غزوة أحدبعد  باملدينة ورفع الروح املعنوية للصحابة
  .املدينة إىلأيام يف حمراء األسد ثم رجعوا  3وفضلت الهرب خوفامن املسلمني الذين بقوا 

ن أ الأن ينـادي الأمـر بـ ،من شوال يف السنة الثالثة للهجرةوكانت يوم األحد لثامن خلون 
 .يأمركم بطلب عدوكم وال يخرج معنا إال من شهد القتال باألمس الـلـهرسول 

قال والجراح يف الناس فاشية . داره يأمر قومه باملسري إىلقال فخرج سعد بن معاذ راجعا 
 الـلــهصـىل  الـلــهفقال إن رسـول  عامة بني عبد األشهل جريح بل كلها، فجاء سعد بن معاذ

وهو يريد أن  ة جراحقال يقول أسيد بن حضري وبه سبع. عليه وسلم يأمركم أن تطلبوا عدوكم
   .ولرسوله لـلـهسمعا وطاعة  :يداويها

عليه وسلم وهو مجروح يف وجهه أثر الحلقتني ومشـجوج  الـلـهصىل  الـلـهوخرج رسول 
  .ولحق القوم بحمراء األسد فعسكروا ،ه قد شظيت وشفتهيف جبهته يف أصول الشعر ورباعيت

وانتهى معبد بن أيب معبد الخزاعي، وهو يومئذ مرشك وكانت خزاعة سـلام للنبـي صـىل 
أيب  إىلفلـام جـاء معبـد  ،عليه وسلم فقال يا محمد، لقد عز علينا ما أصابك يف أصحابك الـلـه

يكم مبثل النريان وقـد أجمـع معـه مـن قال تركت محمدا وأصحابه خلفي يتحرقون عل :سفيان
األوس والخزرج، وتعاهدوا أال يرجعـوا حتـى يلحقـوكم فيثـأروا مـنكم  تخلف عنه باألمس من

مـا  الـلـهو ويلك ما تقول ؟ قال  :قالوا. وغضبوا لقومهم غضبا شديدا وملن أصبتم من أرشافهم
  .رى أن نرتحل حتى نرى نوايص الخيلن
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أبا سفيان وأصحابه كالم صفوان بن أميـة قبـل أن يطلـع معبـد  إىلتع الـلـهوكان مام رد 

وهو يقول يا قوم ال تفعلوا فإن القوم قد حزنوا وأخىشـ أن يجمعـوا علـيكم مـن تخلـف مـن 

 الـلـهقال رسول . آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم الخزرج، فارجعوا والدولة لكم فإين ال

ا كان برشيد والذي نفيسـ بيـده لقـد سـومت لهـم عليه وسلم أرشدهم صفوان وم الـلـهصىل 

الحجارة ولو رجعوا لكانوا كأمس الذاهب فانرصف القوم رساعا خائفني من الطلـب لهـم ومـر 

بأيب سفيان نفر من عبد القيس يريدون املدينة، فقال هل مبلغو محمدا وأصحابه مـا أرسـلكم 

  موين؟به عىل أن أوقر لكم أباعركم زبيبا غدابعكاظ إن أنتم جئت

قال حيثام لقيتم محمدا وأصحابه فأخربوهم أنا قد أجمعنا الرجعة إليهم وأنا . نعم :قالوا

عليه وسلم وأصـحابه بـالحمراء  الـلـهوقدم الركب عىل النبي صىل . فانطلق أبو سفيان. آثاركم

  .ونعم الوكيل الـلـهحسبنا  :فأخربوهم الذي أمرهم أبو سفيان فقالوا

  هـ680سنة  ):1(موقعة حمص الرهيبة 

انشغل املسلمون عن الصليبيني وذلك بعد ظهور عـدو جديـد أشـد خطـراوأعظم رضاوة 

وهم التتار الذين أسقطوا الخالفة العباسية وأحرقوا الـبالد ودمـروا املـدن وأتـوا عـىل األخرضـ 

هــ حيـث 680واليابس واستمر املسلمون بقيادة املامليـك يف حـربهم ضـد التتـار حتـى سـنة 

مص الرهيبة والتي انترص فيها املسلمون بقيادة السلطان املنصور قالوون عىل التتـار موقعة ح

وأمن الناس رش التتار ثم تفرغ بعـدها املنصـور قـالوون لتطهـري الشـام مـن ذيـول الصـليبيني 

الباقية وبالفعل استطاع أن يحرر معظم سواحل الشام من فلول الصليبيني ثم وافته املنية سنة 

  .تح عكاهـ قبل ف689

  م 1920سنة ) 2(معركة حمض 

من مطري ببناء قرية لهـم عنـد ابـار ) اإلخوان (م قامت بعض القبائل 1920يف بداية عام 

املنطقة التي يسكنون بها وعندما علم الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت أرسل اليهم مينعهم 

اإلخـوان إلدخـال الرعـب  إىلة إرسال رسي إىلمر الذي دفع الشيخ مبارك األ  فامتنعوا ،من البناء

قلوبهم وهددهم بالقتل إال أن قوات الإلخوان هاجمت الرسية يف حمـض وعنـدما بلغـت  إىل

   .عن القتال واخوان وهم حلفاء له أن يتوقفبن سعود يف نجد طالب من اإل ااألخبار السلطان 
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 غزوة حنني

ن انتصار املسـلمني عـىل انزعجت القبائل املجاورة لقريش م ،بعد أن فتح املسلمون مكة

 .قريش

وقــالوا لنغــز  .وفزعــت هــوازن و ثقيــف مــن أن تكــون الرضــبة القادمــة مــن نصــيبهم

وقرروا أن يكون مالك بـن  ،واستعانت هاتان القبيلتان بالقبائل املجاورة .محمداقبل أن يغزونا

أن وأمـر رجالـه  .عوف سيد بني هوازن قائد جيـوش هـذه القبائـل التـي سـتحارب املسـلمني

حتى يسـتميت  ،يصطحبوا معهم النساء واألطفال واملوايش واألموال ويجعلوهم يف آخر الجيش

  .الرجال يف الدفاع عن أموالهم وأوالدهم ونسائهم

عليه وسلم بذلك خرج إليهم مع أصحابه وكان ذلـك يف شـهر  الـلـهملا علم الرسول صىل 

ـة آلـف  .ني عرش ألفامن املجاهدينوكان عدد املسلمني اث .شوال من العام الثامن للهجرة عرش

   .وألفان ممن أسلموا بعد الفتح من قريش ،من الذين شهدوا فتح مكة

  .جيشهم الكبري فاغرتوا بالكرثة وقالوا لن نغلب اليوم من قلة إىلونظر املسلمون 

وبلغ العدو خرب خروج املسلمني إليهم فأقاموا كميناللمسلمني عند مدخل وادي أوطـاس 

  .وكان عددهم عرشين ألفا) لطائف قرب ا( 

وكـان الوقـت قبيـل  .عليه وسلم يف أصحابه حتى نزلوا بالوادي الـلـهوأقبل الرسول صىل 

وفـوجئ املسـلمون بوابـل مـن السـهام تنهـال  .والظالم يخيم عىل وادي حنني السحيق ،الفجر

  .وفر عدد منهم ،واهتزت صفوفهم ،فطاش صوابها .عليهم من كل مكان

يا معرش األنصـار،  :فقال ،عليه وسلم العباس أن ينادي يف الناس الـلـهرسول صىل وأمر ال

فحركت هذه الكلامت مشاعر اإلميـان والشـجاعة يف  .يا أصحاب الشجرة ،ويا معرش املهاجرين

  .لبيك الـلـهلبيك يا رسول  :فأجابوه ،نفوس املسلمني

عليـه وسـلم عـىل  الـلــهىل وأرشف الرسـول صـ .واشتد القتال ،وانتظم الجيش مرةأخرى

 .وولوا األدبار تـاركني النسـاء واألمـوال واألوالد ،وما هي إال ساعة حتى انهزم املرشكون .املعركة

وبلـغ عـدد األرسى مـن الكفـار يف  .وأخذ املسلمون ينهمكون يف تكثيف األرسى وجمع الغنائم

  .ذلك اليوم ستة آالف أسري

  .إىلتع الـلـهنرص بإذن  إىلوهكذا تحولت الهزمية 
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  م1920بعد  معركة ميسلون والرمثامعركة  حوران 

بعــد انســحاب الجــيش الربيطــاين مــن ســورية، وانتهــاء حكومــة االمــري فيصــل عــىل يــد 

لقــوات الفرنســية املتواجــدة يف الســواحل الســورية اإلســتعامر الفرنيســ، بــدأت الحــرب ضــد ا

ضد التواجد الفرنيس يف ) حرب العصابات(واللبنانية والبقاع اللبناين، وسميت تلك املناوشات بـ

م، أكـرب الهبـات الشـعبية ضـد 1919تلك املناطق، وكانت ثورة الجـوالن األوىل يف كـانون األول 

يف هـذه خ الثائر فـواز باشـا الربكـات دوراكبـرياوكان للشيالجيش الفرنيس قبل معركة ميسلون،

عندما عرفت النوايا الفرنسية يف سـورية، بـدأت حـرب املجاهـدين ضـد التواجـد «:فهوالثورة، 

الفرنيس يف السواحل السورية، وأقوى هذه الفعاليات الشعبية هي ثورة القنيطرة التـي قادهـا 

ـايري، واملجاهـدان احمـد مريـود، واالمـري  الحاكم العسكري للجـوالن اللـواء عـيل خلقـي الرش

الشـيخ الثـائر املجاهـد فـواز وقد لعـب  ،الرمثامحمود الفاعور، وكانت قوات هذه الثورة من 

دوره املميز فيها من خالل جمع األسـلحة لثوارهـا وتـأمني عـائالت الثـوار  باشا الربكات الزعبي

ملجاهـد فـواز باشـا الربكـات الشـيخ الثـائر اباملؤن واقتسامه معهم لقمة العيش وقـال حينهـا 

األردن يف عهـد  إىلولجـأ الثـوار .وقد قمعت القوات الفرنسـية هـذه الثـورات جميعهـا.الزعبي

  .م1921امللك عبدهللا األول 

  معارك  حـوران

  .إحدى معارك الثورة العربية الكربى لتحرير سوريا من األتراك

دمشق هي الرمثا ودرعا،  إىللوصول ان النقطة األهم يف ا) (الوجه(تم االتفاق يف اجتامع 

، واقرتح الشيخ فواز باشا الربكات الزعبـي ان يـتم اللقـاء األول )حورانفتحرير سورية يبدأ من 

  االنتساب والتجنيد للجيش الشاميل، مع مشايخ حوران كنواة أوىل للتعبئة وعن طريقهم سيتم 

مقاتل شاركوا يف تحرير الشامل األردين والجنـوب السـوري ) 1500(ويف طفس تم تجنيد 

  ..مري فيصل والشيخ فواز الزعبيباإلتفاق مع األ 

جبل العـرب، ولحـق  إىلالشيخ فواز باشا الربكات الزعبي  ومن مناطق الرمثا ودرعا انتقل

  .الدرويب للعمل عىل بث روح الثورة يف سوريابهم نسيب البكري وزيك 

نظرا لكرثة القوات الرتكية املتواجدة يف منطقة درعا والزوية، قرر الشيخ فواز باشا 

منطقة  إىلالربكات الزعبي باالتفاق مع املجاهدين عىل نقل املتطوعني من الرمثا وقراها 

سلطات الرتكية عن طريق مخربيها وسمعت ال) املسيفرة(طراف قرية أ  إىلوبالتحديد ) اللجاة(

باالجتامع الذي عقد يف املسيفرة، فجاء عىل جناح الرسعة القائد سامي باشا، عىل رأس قوة 
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وكانت املعلومات . عسكرية حارصت القرية من جوانبها األربعة إللقاء القبض عىل املجتمعني

يف املسيفرة وبني رسل األمري االتراك تشعرهم بأن تنسيقا بني القيادات الوطنية  إىلقد ترسبت 

ن اجتامعا عاجال أ ، و )طالل حريذين، والشيخ فواز باشا الربكات الزعبي وفايز الغصني(فيصل 

رسيا يعقد لرسم خطة مشرتكة لتنفيذ تعليامت األمري فيصل، ومل تفلح القوات الرتكية بالقبض 

عض بيوت القرية ثم انتقل عىل املجاهدين وقام سامي باشا بنفسه باستطالع املنطقة، وفتش ب

 إىلنه مل ير ما يرسه فلجأ أ ال إ مقام الشيخ عيل الزعبي، ليستطلع املنطقة من موقع مرتفع،  إىل

العنف، فنكل بأهل القرية، وأمر جنوده باالعتداء عىل األهايل العزل انتقاما منهم ألنهم 

مواقعه خائبا، ونجح  إىل سمحوا للمجاهدين بعقد اجتامعاتهم يف القرية، فعاد القائد الرتيك

الزعبي والقادة بإعالن الثورة من املسيفرة ومنها كانت الرشارة األوىل للثورة عىل ارض 

  .الجوالن

مواقعهـا  إىلووصـلت  ،م 1918ايلـول  14زحفت القوات النظامية والشعبية صباح يـوم 

جرت غارة عـىل  :يام قامت بالعمليات التاليةأ ربعة أاملرسومة لها يف مساء اليوم نفسه، وخالل 

وقـام املجاهـد زعـل أبـو تايـه ): تـل عـرار(سكة الحديد بني درعا ودمشق يف نقطة قريبة من 

قطعـة ) 1200(م نسف وتـدمري و ت. بنسف جرس سكة الحديد، و الهجوم عىل الحامية الرتكية

وتـم احـتالل منطقـة واسـعة بعـد ) خربـة غـزال(من سكة الحديد، ونسف محطة السـكة يف 

  . تطهريها من القوات الرتكية

ونجح نوري الشعالن يف تطويع ألف وخمسامئة من الخيالة الدروز والبدو، وكذلك نجـح 

كني، ونوى، والشجرة، وتسـيل، الشيخ مس :املجاهد فواز الزعبي وطالل حريذين، وافرغت قرى

 25من شبابها، والتحقوا بالقوات العربية القريبـة مـن درعـا،  وزحفـت القـوات العربيـة يـوم 

الحملـة  أعـدادمن املتاعية باتجاه درعا، وعرب رجالها خـط سـكة الحديـد، وكانـت 1918ايلول 

 28، ويف ضحى يـوم هايل عجلون وحوران والدروزأ تتزايد كل ساعة مبن ينظم إليها من البدو و 

  ).يلول دخلت القوات العربية بلدة درعا، واستولت عليها قبل وصول االنجليزأ 

  الثورة الحورانية

م قررت حكومة االنتـداب الفرنيسـ تحصـيل الغرامـة مـن الحوارنـة، 1921يف مطلع عام 

تئـذ ودية قتىل خربة غزالة، وكانت الغرامة باهظة قدرت بنصف مليون لـرية، وكـان املبلـغ وق

وتجلت النخوة العربيـة عنـدما قامـت الزعامـة يف .. رزاقهمأهلنا يف حوران كل أ كبريا سيكلف 

  يحمل معه أكرث من ربع ) نوى(قرية  إىلالرمثا بتشكيل وفد من العشائر الرمثاوية توجه 
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الغرامة وهذا املبلغ كان ميزانية حكومة الرمثا املحلية التي تشكلت بعد تشكيل 

م، برئاسة نارص الفواز االبن األكرب 1921 -م 1920لية يف األردن خالل عام الحكومات املح

  ..للشيخ فواز الربكات

بالقرب من درعـا، عـىل رأس وفـد مـن ) الطيبة(قرية  إىلقدم الشيخ فواز بركات الزعبي 

خربة غزالة للتشاور يف معظم  إىلعشائر الرمثا، والتقى بالشيخ مثقال عيل الزعبي، ثم توجهوا 

ـي والعسـكري، ا لقضايا التي تهم حـوران وتحتاجهـا الثـورة مـن وسـائل الـدعم املـادي والبرش

   :وبحضور مشايخ خربة غزالة، عرض فواز الربكات عىل الحارضين ما ييل

 .ن أهايل الرمثا سيشاركون أهايل حوران يف جمع الغرامة املالية التي فرضتها فرنساأ  .1

ـي لحـوران، نها االمأ يجب التعامل مع الرمثا عىل  .2 تـداد الطبيعـي والتـاريخي والبرش

ن اهلها بكافة عشائرها هم إخوة ألهل حـوران، ومـا يصـيب حـوران هـو قـدرنا أ و 

 .جميعا

 . راضينا ومنازلنا، ومزارعنا مفتوحة ألهل حوران وثوارهاأن إ  .3

  ، سينتسبون للثورة الحورانية عشائرهان فرسان الرمثا ومن جميع إ  .4

 إىلالذين قـاتلوا ) الغاربة الرشقية(ه للمجاهدين، فالثوار من وكان الشيخ فواز عند وعد

ومـرج السـلطان، وتـل شـهاب ) الصبة(و) الديل(شمر يف موقع جانب املجاهد الكبري محمد األ 

وتعد الغاربة الرشقية  ،)سلحتهم وذخريتها مقدمة من الشيخ فواز الربكات وأهايل الرمثاأ كانت 

ق األردن، فقد استمد ثوار الغاربة السالح من البطل فواز حدى قنوات االتصال بفلسطني ورش إ 

بركات الزعبي من الرمثا، وتصدوا ملخفر قرية تل شهاب بالقرب مـن األردن واوقعـوا الخسـائر 

قواعـدهم داخـل األرايض  إىلالفادحة بالقوات الفرنسية باألرواح والعتاد وعـاد الثـوار سـاملني 

  . »األردنية
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  "  خ" معارك حرف  

   Blitzkrieg" الحرب الخاطفة

  إحدى معارك الحرب العاملية الثانية 

األملـاين النـازي ، عندما قـام الجـيش 1939عام  سبتمرب 1يف  أوروبابدأت الحرب فعليا يف 

، وهو تكتيك يستخدمه الجيش بالهجوم Blitzkrieg"الحرب الخاطفة"باستخدام تكتيك يسمى 

م أن يهيئ نفسه ملالقاة عدوه، عىل خصمه برسعة، وأخذه عىل حني غرة حتى اليستطيع الخص

 بريطانيـاو  فرنسـاوالتي كان كل مـن  بولندايف  1939وقد استخدم تكتيك الحرب الضوئية عام 

  .ا إليها بتقديم ضامناتقد تعهدت

من نفس ذلك العام، أعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب عىل أملانيا، كـام بـدأت  سبتمرب 3يف 

الجـيش الفرنيسـ أوالربيطـاين  فرنسـا، بـالرغم مـن ذلـك، مل يقـم إىلبريطانيا بإرسال جيوشـها 

بتقديم أي مساعدة فعلية للبولنديني خالل غزو أملانيا لهم، وبقيت الحدود الفرنسـية األملانيـة 

  .هادئة

  معركة الخاطفني 

 ،مطالبة الخاطفني لطائرة رشكـة لوفتهـانزا األملانيـة الغربيـة:من أسبابها معركة الخاطفني

  .محتجزين يف سجون تركيا ،الجيش األحمر األملاينبإطالق رساح فدائيني عرب وبعض أعضاء 

  .بني قوات الصاعقة األملانية وبني الخاطفنيوقعت 

وهنـا متـت عمليـة  ،خطفت طائرة تابعة لرشكة غادرت الطـائرة مطـار ديب 1977يف عام 

الصـومال وقامـت قـوات صـاعقة أملانيـة  –وأجربت عىل الهبوط يف مطـار مقاديشـو  ،الخطف

  .تم تحرير ركاب الطائرة من قبل قوات الصاعقة األملانية.لطائرة يف املطاربالهجوم عىل ا

  معركة خالخني غول

 االتحاد السوفيتيمعركة خالخني واملعروفة عىل أنها نزاع مسلح أو حرب غري معلنة بني 

حتى خريف العام نفسـه ودارات رحاهـا  1939استمرت منذ ربيع عام  واإلمرباطورية اليابانية

  .قرب حدود منشوريا مبنغولياهر خالخني غول نعىل ضفاف 
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وانتهـت بـدحر الجـيش اليابـاين  1939اب عام / ملعركة الفاصلة اواخر اغسطس وجرت ا

 جـورجي جوكـوفالسادس بقيادة ميتشيتارو كوماتسوبارا عـىل يـد القـوات الروسـية بقيـادة 

. توقيع اتفاقية الهدنة بني االتحـاد السـوفيتي واليابـان إىلمر الذي أدى فيام بعد بشكل تام األ 

  روسيا اليوم

  .نوموهان ،هالكني غول ،هناك عدة أسامء لهذه املعركة مثل خالكني غول

  معركة خربة غزالة

الشـيخ الثـائر عـاد .م 1920، ))معركة ميسلون وسقوط الحكـم العـريب الفيصـيل(( وبعد

، واخذ يثور الناس ضد االنتـداب الفرنيسـ، ويـدعو الرمثا إىل املجاهد فواز باشا الربكات الزعبي

ان اجتامعا عقد يف األردن .بداية الثورة الحورانية معركة خربة غزالةالثورة الشاملة، فكانت  إىل

خطـة الهجـوم عـىل رؤوس العاملـة  الشيخ الثائر املجاهد فواز باشا الربكـات الزعبـيرتب فيه 

  .الفرنسية، وجاءت النتائج لصالح الثورة والقيادة السياسية للثورة

الشـيخ الثـائر م، والتي خطط لها 1920آب  21حداث معركة غزالة التي وقعت يوم أ ما أ 

وشخصيات أخرى معظمها من عشـرية الزعبـي فقـد جـاءت  واز باشا الربكات الزعبياملجاهد ف

  :حورانعىل الشكل التايل، حسب الوثائق التي حصلت عليها من 

ت بحقهـم أحكـام اإلعـدام مـا زالـوا لقد اخرب الجرنال غـورو أن فريقـا مـن الـذين صـدر 

يبثـون روح «ربـد واألزرق، وأنهـم إو  الرمثـا إىليقيمون يف درعا، ويتنقلـون بحريـة مـن درعـا 

الجند السنغايل التـي بعثهـا الفرنسـيون  التمرد والعصيان بني أبنائها ضد فرنسا وان مفرزة من

ن الحوارنـة أ ، وتحقـق لـدى غـورو »قلهمأ درعا قد اجربت عىل العودة بالقطار نفسه الذي  إىل

بالدهم يدل عىل نوايا حـوران تجـاه الفرنسـيني، فأرسـل  إىلبرفضهم لدخول القوات الفرنسية 

شـورى لوجـاهتهم ونفـوذهم وفدا مؤلفا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئـيس مجلـس ال

سداء النصح ألهـل حـوران بالطاعـة والخضـوع، وقطـع عالقـاتهم بـزعامء إ ولتهدئة الخواطر و 

حوران باألسـلحة، وتـأمني الذين يحتضنون الرجال املحكوم عليهم باالعدام وميدون أهل  الرمثا

املعابر للثوار الذين يقومون بأعامل ضد القوات الفرنسـية، ورأى عـالء الـدين الـدرويب رئـيس 

الوزراء ان يقوم بزيارة لحوران لتهدئة الخواطر والقنـاع زعـامء حـوران بتلبيـة دعـوة الجـرنال 

واالتفـاق معهـم عـىل  غورو للبحث يف شأن الغرامات املالية التي فرضتها فرنسا عىل منطقتهم

  .كيفية الدفع

محمـد الجبـل وسـليم صـالح الزعبـي، : درعـا، فقـام املجاهـدان -حوران  إىلوصل الخرب 

بالنوايـا الفرنسـية  الشيخ الثائر املجاهـد فـواز باشـا الربكـات الزعبـيخربا أ و  الرمثا إىلبالتوجه 
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حمد مريود ونبيـه العظمـة ومحمـود النـاعور يف أ وبعدها توجه الزعبي لالجتامع باملجاهدين 

عامن،  إىللقطار، وتحريكه عضاء الوفد ومصادرة اأ زرق، وتم االتفاق عىل قتل جميع منطقة األ 

عالم الثوار يف خربة غزالة عىل تنفيذ املهمة، وشاع خرب الزيارة واستنفرت كل قرى حوران إ وتم 

ه عندما انترشت إشاعة من األهايل مفادها أن وبلغ الهياج منتها«وعمراوة،  الرمثامبا فيها قريتا 

رجال الحكومة يحملون صناديق الذهب لتوزيعه عىل زعامء العشائر، وانترشت هـذه الفكـرة 

، وخوفا من تغيري مسار السلوك الجهادي وإغراء الناس بالذهب شكلت لجنـة مـن »بني العوام

وعبـدهللا الطحـان  الشيخ الثائر املجاهد فواز باشا الربكات الزعبي: الزعامء والوجهاء من بينهم

وفرحان سليم الزعبي، وإبراهيم الصالح وذلك لتوضيح مهمة الوفد الحكومي املرسل من قبـل 

غرامـات، فـالعمالء جـاءوا ال فرامانـات بـدفع الإ غورو شخصيا، وأنهم ال يحملون ألهل حوران 

ال خدعة لتفريق الصفوف، وإبعـاد إ ن اشاعة صناديق الذهب ما هي إ ليأخذوا وليس ليعطوا و 

وفريقـه  الزعبـيالشيخ الثائر املجاهد فواز باشا الربكـات األهايل عن مهامتهم الجهادية، ونجح 

بتعبئة األهايل ضد الوفد القادم للموت، وكانت النتيجة قتل رئيس الوزراء عالء الدين الـدرويب 

مخفر الرشطة ولحق به الثوار وقتلوه هنـاك، كـام قتـل  إىلوعبد الرحمن اليوسف الذي هرب 

لكـن أهـل وقتل جميع الضباط والجنود الـذين الذوا بـالفرار و ) من نابلس(وحيد عبد الهادي 

  .غزالة كانوا لهم باملرصاد

  معركة الخزازي

    :الجاهليةيف العرب معارك من 

بني العرب الشامليني بقيادة كليـب التغلبـي الـوائيل ملـك العـرب و العـرب الجنـوبيني  

  .اليمنيني وكانت الحرب من طرف بنو وائل ومتيم وقضاعة والطرف اآلخر العرب الجنوبيني

  حرب الخالفة البولندية

 الحـرب األهليـةلتها حـرب أوروبيـة كـربى أشـع) 1738-1733(حرب الخالفـة البولنديـة 

و  فرنسـاالبولندية حول خالفة أغسطس الثـاين ملـك بولنـدا و التـي اتسـعت عنـدما حاولـت 

أدى . و كالهام بوربونيتان التحقق من قوة آل هابسبورغ النمساوي يف أوروبـا الغربيـة إسبانيا

. الثالـث، الـذي كـان مـدعومامن آل هابسـبورغ و روسـياصعود أغسطس  إىلالقتال يف بولندا 

كانت الحمالت العسكرية التي قامت بها قوى بوربون ضد أرايض هابسبورغ يف منطقة الـراين 

أظهر عدم رغبة بريطانيا العظمـى يف . حد كبري إىلناجحة ) تالحيث دار معظم الق( إيطالياو 

  .دعم النمسا انشقاقات كبرية يف التحالف األنجلو منساوي و رمبا أسهم يف فشلها العسكري
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  معركة خلدة 

  .م1967بنانية و الحركة الصهيونية عام لمعركة بني قوات فتح ال

  معارك الخمري الحمر 

وهكـذا صـار  ،)بنوم بنـه(ري الحمر العاصمة الكمبودية دخلت قوات الخم 1975يف عام 

  . بني قوات السلطة الكمبودية وبني الخمري الحمر.لون نول رئيساللبالد

بعد معارك دامية بني السلطة والخمري الحمر امتألت شوارع العاصـمة بنـوم بنـه بـآالف 

ظـام الجديـد كـل أجـرب الن .ترشـد مليـون الجـيء .سقطت العاصمة بنوم بنه.القتىل والجرحى

   .السكان عىل العمل يف الحقول بالسخرة

 ـه13الخنافس  معركة

 إىلصدر خالداأمره أ بعد أن انتهت معركة الحصيد وانتصار املسلمني فيها بقيادة القعقاع 

نبـار وقـد كـان الخنافس التي كانـت جـوار األ  إىلن يتوجه أ القائد أىب ليىل بن فديك السعدي ب

ن القوات أ ان وقواته يتحصن بها ولكنه رسعان ما فر ومن معه ملا علموا بالقائد الفاريس مهبوذ

ليىل ذلك املوقف بصـيغة أدبيـة شـعرية  والعربية اإلسالمية متجهة صوبهم فصور لنا القائد أب

 :رائعة هي

  .جموعا بالخنافس بالخيول*** وقالوا ما تريد فقلت ارمي

  ):األحزاب(غزوة الخندق

عليـه وسـلم وأصـحابه الـذين  الـلــهىل االنتقام من النبي صـىل عقد يهود بني النضري ع

رسـول لل وجعلـوا همهـم أن يجعلـوا جبهـة قويـة تتصـدى ،أخرجوهم من ديارهم من املدينة

  .وأصحابه

فنجحوا يف عقد اتفاق  ،محاربة املسلمني إىلقريش يدعوهم  إىلانطلق زعامء بني النضري 

بنـي غطفـان يرغبـوهم يف  إىلوإمنا انطلقوا أيضـا  ،تفاقيةومل يكتف بنو النضري بتلك اال  .بينهام

  .وأغروهم بثامر السنة من نخيل خيرب إذا تم النرص بنجاح ،قريش إىلاالنضامم إليهم و 

وذلـك يف  ،وهكذا انطلق جيش قوامه عرشة آالف مقاتل يقودهم أبو سـفيان بـن حـرب

  .السنة الخامسة من الهجرة من شهر شوال
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 ،استشار أصحابه وقادته يف الحـرب ،عليه وسلم باألمر الـلـهكريم صىل ملا علم الرسول ال

 ،فاستحسن الرسول والصحابة رأيه ،فأشار عليه سلامن الفاريس بحفر خندق يف مشارف املدينة

كام أن يهود بني قريظة مدوا لهم يد املساعدة من معاول ومكاتل مبوجـب العهـد  .وعملوا به

   .املكتوب بني الطرفني

ولكـنهم فوجئـوا  ،طالئع جيوش املرشكني مقبلة عىل املدينـة مـن جهـة جبـل أحـدبدت 

   .هذه املفاجأة مل يتوقعوا حيث أنهم ،بوجود الخندق

وبقوا ينتظرون أياما وليايل يقابلون املسـلمني  ،املدينة إىلمل يجد املرشكون سبيال للدخول 

وأقـنعهم بفسـخ  ،يظـةبنـي قر إىلحتـى جـاء حيـي بـن أخطـب الـذي تسـلل  ،من غري تحرك

وملا علم الرسول عليه الصالة والسالم بـاألمر أرسـل بعـض  ،االتفاقية بني بني قريظة واملسلمني

وهكذا أحيط املسلمون باملرشـكني مـن كـل  .فوجده صحيحا ،أصحابه ليتأكد من صحة ما قيل

ألنهـم  ،الـلــهعليه وسلم وأصحابه مل ييأسوا من روح  الـلـهإال أن الرسول صىل  ،حدب وصوب

  .ترعاهم الـلـهكانوا عىل يقني بأن عني 

إال أن عليا كان  ،داخل املدينة إىلاستطاع عكرمة بن أيب جهل وعدد من املرشكني التسلل 

  .وكان من جملة الهاربني عكرمة ،وهرب من هرب ،فقتل من قتل ،لهم باملرصاد

وانعـدمت الثقـة  ،رشـكنيفقد تفككت روابط جـيش امل .للمؤمنني الـلـهجاء نرص  ،وأخريا

وأطفـأت  ،وجرفـت مـؤنهم ،ريحا شديدة قلعـت خيـامهم الـلـهكام أرسل  ،بني أطراف القبائل

   .مكة إىلوفروا هاربني  ،فدب الهلع يف نفوس املرشكني ،نريانهم

 ،فـازدادوا إميانـا ،مل يجد املسلمون أحدا من جيوش العـدو الحاشـدة ،وحني أرشق الصبح

  .الـلـهوازداد توكلهم عىل 

  حركات الخوارج الثورية عىل الدولة العباسية 

فقد خاضوا مع بني أمية كام تقدم حربا ال هوادة فيها كلفـوا أنفسـهم خسـائر ضـخمة، 

اسـتمر . وكلفوا الخالفة من األنفس واألموال ما لو أنفق يف جهاد الكفار لكان مفخـرة إسـالمية

حاد معهـا فـأوهنوا قوتهـا وأوهنـت قـوتهم، الخوارج طوال عهد الدولة األموية وهم يف رصاع 

 الـلــهأن غـري  إىليف حلق كل خليفة ال يخف أمله إال ليبدأ من جديد، وهكـذا  شوكهوكانوا كال

الحال وانتهت الدولة األموية برأسها وخلفتها الدولـة العباسـية وال زال مرجـل الخـوارج يغـيل 

ف خـوارج اليـوم عـن خـوارج األمـس، عىل بقية جمر كاد أن يصـري رمـادا واختلـ  ولكنه يغيل

  عىل بني العباس فكانوا  عىل بني أمية كانوا أكرث جمعا وأشد بأسا، أما الخوارج  فالخوارج
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كانوا الخوارج يف حالة االحتضار وحركاتهم التي أتوا بها يف : "كام وصفهم أحمد أمني بقوله 

  : وأول الخارجني كان.عها بالهزائميالعهد العبايس تشبه حركة املذبوح أنتهت جم

الجلندي الذي خرج عىل السفاح، ويسمى الجلندي بن مسعود بـن جيفـر األزدي، فقـد  

أراد هو وأصحابه من أهل عامن صد جـيش الخالفـة عـن دخـول بالدهـم، وكـان قائـد جـيش 

الخليفة أيب العباس السفاح، رجال يسمى خازم بـن خزميـة فـالتقوا يف الصـحراء فـاقتتلوا قتـاال 

يوما كامال، ثم استأنفوا القتـال يف اليـوم الثـاين يف معركـة ال تقـل عـن اليـوم األول، ثـم  شديدا

وقد فكـر جـيش خـازم يف حيلـة أشـار بهـا . هدأت األمور قليال ولكنهم استأنفوها عىل أشدها

عليهم رجل من أهل الصغد وهي أن يجعل كل جنـدي عـىل طـرف سـنانة مشـاقة، وهـي مـا 

الشعر، ويرووها بالنفط ثم يشعلوا فيها النريان ثـم يقـذفوها عـىل خلص من القطن والكتان و 

بيوت الجلندي وأصحابه، ومتت هذه الفكـرة بنجـاح فاشـتعلت النـار يف البيـوت وكانـت مـن 

خشب فاشتغل أصحاب الجلندي بإخراج أهلهم وأموالهم عن النار، وعندها مال عليهم جـيش 

تل عرشة آالف منهم، ثم أخذت رؤوسهم وبعث خازم يقتلونهم كيف شاءوا وانتهت املعركة بق

أيب العباس كام هي عادة أهـل التجـرب  إىلالكوفة  إىلالبرصة فمكثت أياما ثم بعث بها  إىلبها 

  . والقهر يف من يقع تحت سطوتهم

وخرج بعد ذلك ملبد بن حرملة الشيباين عىل املنصور بناحية الجزيرة بالعراق، وكان فيه 

  . خربته بالحرب وأنواعهاشجاعة شبيب ودهائه و 

يف الجزيـرة فهـزمهم، ثـم تتابعـت   يف أول األمـر ألـف فـارس مـن املـرابطني  خرج إليـه

وقد خرج عىل املنصور أيضا  ،الجيوش بعد ذلك عىل حربه فسارت إليه روابط املوصل فهزمهم

 ويسمى يعقـوب بـن حبيـب، وكـان عامـل تلـك الجهـة. أهل املغرب بقيادة أبو حاتم اإلبايض

عمر بن حفص القائد العام إلفريقية يستمده  إىلوهي طرابلس يسمى الجنيد بن بشار فكتب 

قـابس، فلحقهـم  إىلفأمده بعسـكر التقـى مـع اإلباضـية يف معركـة فـانهزموا أمـام أيب حـاتم 

وحارصهم فيها، ثم حارص القريوان وكرث أتباعه وضيق عليها الحصـار مـدة مثانيـة أشـهر حتـى 

و يف هذه األثناء جاءهم الخرب بوصول عمر بن حفص فاستبرشـوا وجـاء . البهمأكلوا دوابهم وك

عمر حتى نزل مكانا يسمى الهريش، فلام علم أبو حاتم تـرك حصـار القـريوان وحـول جمعـه 

 إىلتونس فتبعه الرببر فعاد  إىلملالقاة عمر، فلام علم بهم عمر، وكان يف سبعامئة فارس ذهب 

 إىلها كل ما يلـزم مـن دواب وطعـام وغـري ذلـك، فجـاء أبـو حـاتم القريوان مرسعا وأدخل إلي

القريوان وحارصها كحصار املـرة األوىل حتـى أجهـدها وكـانوا يف أثنـاء الحصـار تحصـل بيـنهم 

مناوشات غري مجدية، وهنا عزم عمر عىل منازلتهم كيفام كانت النتيجـة ثـم الـتحم معهـم يف 

  ألمه حميد بن صخر فودع الثائرين معركة قتل فيها، فقام باألمر بعده أخوه 
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ريثام يجيء مدد الخليفة املكون من ستني ألفا عىل رأسهم يزيد بن حاتم بن قتيبـة بـن 

 375املهلب، ثم حصلت حروب عدة قيض فيها عىل تلك الحركـات جميعهـا يف معـارك بلغـت 

رة يسمى أبـو ثم خرج الصحصح بالجزيرة عىل الرشيد، وكان عامله عىل الجزي.معركة فيام قيل

 إىلهريرة محمد بن فروخ فوجه إليه الصحصح جيشا ولكنه انهزم، ثم توسع الصحصح وخرج 

الجزيرة فسري إليه الرشيد جيشـا  إىلاملوصل فلقيه عسكرها واقتتلوا فقتل منهم كثريا، ثم رجع 

  . به يف دورين يف معركة قتل فيها الصحصح وأصحابه تقواال

وليـد بـن طريـف التغلبـي بـالجزيرة واسـتوىل عليهـا وعـىل ثم خرج عىل الرشيد أيضا ال

أرمينية وأذربيجان وحلوان وأرايض السواد، فوجه إليه الرشيد يزيد بن مزيد  إىلنصيبني ووصل 

  .الشيباين وقد أراد يزيد أن يطاوله ليضعفه وميكر به

تلـو ثم خرج عبد السالم بن هشام اليشكري بالجزيرة أيضا فبعث إليـه املهـدي الجـيش 

الجيش وهو يهزمهم أوال بأول ثم كان خروج يوسف بن إبراهيم الـربم عـىل املهـدي بخراسـان 

فبعث إليه املهدي يزيـد مـن مزيـد . ناقام عىل املهدي سريته فتبعه خلق كثري يف تلك النواحي

املهدي ومعه وجـوه أصـحابه فلـام  إىلالشيباين فالتقوا يف معركة أرس فيها الربم، فوجه به يزيد 

  . املهدي أمر بقطع يدي يوسف ورجليه ورضب عنقه وعنق أصحابه الذين معه إىلوصلوا 

وكان آخر الخارجني عىل املهدي يـس التميمـي وكـان خروجـه باملوصـل محكـام، فخـرج 

فوجـه املهـدي قائـدين أحـدهام أبـو هريـرة محمـد بـن . لقتاله عسكر املوصل ولكنه هزمهم

  . بينهام معارك انتهت بقتله وانهزم من بقي من أتباعهفروخ، واآلخر هرمثة بن أعني فدارت 

  .وبانهزامه انتهت حركات الخوارج ضد الدولة العباسية يف املرشق واملغرب

  سقوط خوارزم 

يف عام . والشام مرصتحكم  الدولة األيوبيةكانت  القرن الثالث عرشيف النصف األول من 

، عىل بوابـة العـامل اإلسـالمي الدولة الخوارزميةمبهاجمة  نجنكيز خابقيادة  املغولقام  م1220

لخوارزميـة ورشود أجنـادهم الـذين راحـوا بعـد زوال ترشـذم ا إىلالرشقية، ودمروها مام أدى 

امللـوك  لئـكدولتهم يعرضون خدماتهم عـىل ملـوك املاملـك اإلسـالمية املجـاورة، وكـان مـن أو 

الذي رحب بهـم واسـتفاد مـن خـدماتهم خاصـة يف  الصالح نجم الدين أيوبالسلطان األيويب 

وكـان . بيت املقدسأيوب عىل  استوىل الخوارزمية حلفاء الصالح م1244/هـ 641يف عام . الشام

 وفريـدريك الثـاين امللك الكامـلبني  م1229بيت املقدس يف أيدي الصليبيني منذ معاهدة سنة 

  والتي مبوجبها  الحملة الصليبية السادسةإبان  اإلمرباطورية الرومانية املقدسةإمرباطور 
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تعهد فريدريك بالتحالف مع امللك الكامل ضد أعدائه ووقف الحمالت الصليبية يف مقابل 

  . تنازل امللك الكامل عن بيت املقدس للصليبيني

 غزوة خيرب

عليه الصالة والسالم يف مطلع العام السابع الهجـري يف جـيش تعـداده  الـلـهج رسول خر 

وكانت خيرب محصنةتحصـيناقويافيها مثانيـة حصـون منفصـل بعضـها عـن  .ألف وستامئة رجل

  .وكان يهود خيرب من أشد الطوائف اليهودية بأساوأكرثها وأوفرها سالحا.بعض

واستمر الرتاشـق  .واليهود يستميتون يف الدفاع عنها .والتقى الجمعان واقتتلوا قتاالشديدا

  .بينهم ست ليال

فسـقطت حصـونهم  .وحمل املسـلمون علـيهم حملـة صـادقة ،وأحاط املسلني بالحصون

عليـه وسـلم الصـلح  الـلـهواستوىل اليأس عىل اليهود وطلبوا من النبي صىل  .حصنا بعد حصن

ولرسـوله  لـلــهوصـارت أرضـهم  ،ة والسـالمفقبل الرسول عليـه الصـال  ،عىل أن يحقن دماءهم

  .وللمسلمني

وقد قتل من اليهود يف هذه الغزوة ثالثة وتسعون رجال واستشهد من املسـلمني خمسـة 

   .عرش رجال

فطلب اليهود ردها فردهـا  ،وكان من بني ما غنم املسلمون منهم عدة صحف من التوراة

  .املسلمون إليهم

 معركة خريونيا 

نترصـ فيهـا ام بني فيلبس املقدوين واألثينيـني وقـد  .ق 338وقعت عام  -:معركة خريونيا

  .فيلبس املقدونيز
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  "  د" معارك حرف  

    :مرج  دابق

  هـ 922 -رجب  26 :وقعت هذه املعركة يف

 يف مكان يسمى  مرج دابق  يف  الشام 

 واملامليك بقيادة السـلطان قنصـوه بني العثامنيون بقيادة  السلطان سليم األول العثامين
   .الغوري اململويك

بجانب ذاتية الدفع عند السلطان سليم نحو التملك والسيطرة قرر بسبب الحجج القوية 
السلطان سليم األول التحرك رسيعاوالبدء باألقوى واألخطر وهم الصـفويني أصـحاب العقيـدة 

كان الشيعة املوجـودين عـىل الحـدود بـني املنحرفة والتشيع الباطل ورفعت له األخبار أن الس
الدولة العثامنية والدولة الصفوية يعملون عىل التجسس لصالح الصفويني إخوانهم يف العقيدة 
فأمر بقتلهم جميعاثم سار مبارشة يف اتجاه عاصمة الصفويني تربيـز وحـاول جـيش الصـفويني 

السـلطان سـليم كـان رسيـع  كمني يف عمق بالدهم ولكن إىلخداع السلطان سليم باستدراجه 
   .الحركة قوي االنقضاض فانقض عىل جيش الصفويني وسحقه يف معركة جالديران الشهرية

استطاع السلطان سليم األول جذب والة الشام يف صفه لقتال املامليك ووعدهم باالبقـاء 
معـان يف عليهم يف إماراتهم إذا ما تم له النرصـ ثـم سـار بجيشـه ملالقـاة املامليـك والتقـى الج

هــ واحتـدم القتـال العنيـف بيـنهام فتسـلل والة الشـام 922رجـب  26معركة مـرج دابـق يف 
بجيوشهم وانضموا للعثامنيني فضعف أمر املامليك وهزموا هزمية منكرة ومتزقت قواتهم وقتل 
قنصوه الغوري يف املعركة وبهذه املعركة أصـبحت الشـام يف قبضـة سـليم األول أي مـا يعـادل 

آسـيا ملـدة حتـى أواسـط  املامليك وأول سقوط هذه الدولة ذات األمجاد السـابقة نصف دولة
سـنة حتـى سـقوطها  91فحكمت ملدة  لخاناتاوهي  هوالكوأما ساللة . عاما 200تزيد عن الـ

  .م1351عام 

  )1(م )634(ـ ه13:معركة داثن

  سلسلة فتوحات املسلمون يف الشام 

والبيـزنطيني رسجـون بطريـق  يب سفيانأ وية بن معركة بني املسلمني بقيادة يزيد بن معا

وانتهت بهزمية البيزنطيني وانسـحابهم مـن غـزة وذلـك يف السـنة .فلسطني بقربة من قرى غزة

  .للهجرة ةالثالثة عرش 
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  )2(معركة داثن

 رصـن نبوخذمحمية كقلعة حول الهيكل لكن جيش البابليني بقيادة  قدسالكانت مدينة 

الثاين استخدموا أسلحة ثقيلة واخرتقوا التحصينات فقتلوا آالف اليهود وأرسوا معظـم النـاجني، 

  ).داثن (أ مصيبة لليهود وكان هذا أسو 

 داحس والغرباء

: وكانت بني عبس وذبيان، وكانت الحرب بينهام سـجاالوانتهت بصـلح، وداحـس والغـرباء

اسام فرسني لقيس بن زهري، وتشتمل هذه الحرب أيام املريقب وذي حساء واليعمرية والهبـاء 

 .وفروق وقطن

يتجهز لقتـال بنـى عـامر، ويأخـذ بثـأر املدينة ل إىلسار قيس بن زهري بن جذمية العبيس 

أبيه زهري بن جذمية الذي قتله خالد بن جعفر الكاليب العامري، فأىت أحيحة بن الجالح يشـرتي 

. لوال أن تذمني بنو عامر لوهبتهـا لـك، ولكـن اشـرتها بـابن لبـون: منه درعاموصوفة، فقال له

 إىلأخرى، وعـاد ذروعـا ة ففعل ذلك، وأخذ الدرع وكانت تسمى ذات الحـوايش ووهبـه أحيحـ

 .قومه، وقد فرغ من جهازه

 إىلمسـاعدته عـىل األخـذ بثـأر أبيـه، فأجابـه  إىلواجتاز بالربيع بن زياد العبيس، ودعاه 

متـاع عجيـب، لـو : ؟ فقـالحقيبتـكمـا يف : عيبته وقال لـه إىلوملا أراد فراقه نظر الربيع . ذلك

ـها الربيـع فأعجبتـه، ولبسـها وأناخ راحلته، وأخرج الدرع مـن ا. أبرصته لراعك لحقيبـة، فأبرص

فكانت يف طوله، فمنعها من قيس ومل يعطه إياها، وترددت الرسل بينهام يف ذلـك، ولـج قـيس 

 .يف طلبها، ولج الربيع يف منعها

مكـة، وأقـام ينتظـر غـرة الربيـع، ثـم إن  إىلفلام طالت األيام عىل ذلك سري قيس أهلـه 

 .املنزل إىلمرعى كثري الكأل، وأمر أهله فظعنوا، وركب فرسه وسار  إىلالربيع سري إبله وأمواله 

فوجـد فيهـا أم الربيـع  ،أهله وإخوته، فعارض ظعائن الربيـع إىلوملا بلغ الخرب قيساسار 

فقالـت  ،يريد أن ير تهنها بالدرع حتى ترد إليـه ،فاقتاد جملها ،فاطمة بنت الخرشب األمنارية

مـا رأيـت  :فـأبيعكن بهـا بـدرعي ؟ فقالـت ،مكـة إىلذهب بكن أ  :ما تريد يا قيس ؟ فقال :له

أي قيس، ضل حلمك، أترجو أن تصطلح أنت وبنو زياد، وقد أخذت أمهـم، ! كاليوم فعل رجل 

 .فذهبت بها مييناوشامال، فقال الناس يف ذلك ما شاءوا، وحسبك من رش سامعه
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مكة، فباعهـا مـن عبـد  إىل فعرف قيس ما قالت له، فخىل سبيلها، وأطرد اإلبل، وسار بها

بن جدعان القريش، واشرتى بها خيال، وتبعه الربيع فلم يلحقـه، فكـان فـيام اشـرتى مـن  الـلـه

 .الخيل داحس والغرباء

نحـوا : فقـال لهـم ،-وكان فخـورا -ثم إن قيس بن زهري أقام مبكة، فكان أهلها يفاخرونه 

إذا مل نفـاخرك بالبيـت : بن جـدعان الـلـهكعبتكم عنا وحرمكم، وهاتوا ما شئتم، فقال له عبد 

ورس ذلـك  ،والحرم اآلمن فـبم نفـاخرك ؟ فمـل قـيس مفـاخرتهم وعـزم عـىل الرحلـة ،املعمور

ارحلوا بنا من عندهم أوالوإال تفاقم الرش  :فقال إلخوته ،ألنهم قد كانوا كرهوا مفاخرته ،قريشا

 ،وبنـو عمنـا يف النسـب ،نـا يف الحسـبفـإنهم أكفاؤ  ،والحقوا ببني بدر بن فزارة ،بيننا وبينهم

 .ثم لحق ببني بدر ،ومن ال يستطيع الربيع أن يتناولنا معهم ،وأرشاف قومنا يف الكرم

وكان معه أفراس له وإلخوته مل  ،وأجاره حذيفة بن بدر، وأخوه حمل بن بدر، فأقام فيهم

 ،فيحسـده عليهـا ،هخيلـ إىلفينظـر  ،قـيس إىلوكان حذيفة يغدو ويروح  ،يكن يف العرب مثلها

 .ويكتم ذلك يف نفسه

وأقام قيس فيهم زمانايكرمونه وإخوته، وملا علم بذلك الربيع بن زياد غضب ونقم منهم 

 .ذلك، ولكن بنى بدر مل يتغريوا عن جوار قيس، فغضب الربيع، وغضبت بنو زياد لغضبه

 العمـرة، ثم إن حذيفة كره قيسا، وأراد إخراجه عنهم فلم يجد حجـة، وعـزم قـيس عـىل

إين قد عزمت عىل العمرة، فإياكم أن تالبسوا حذيفة بيشـء، واحتملـوا كـل مـا : فقال ألصحابه

يكون منه حتى أرجع، فإين قد عرفت الرش يف وجهـه، ولـيس يقـدر عـىل حاجتـه مـنكم إال أن 

 .ال يخطئ فيام يريده، ثم صار يريد مكة يوكان قيس ذا رأ  ،تراهنوه عىل الخيل

مــا أرى فيهــا : بىســ حذيفــة بــن بــدر فعــرض عليــه حذيفــة خيلــه، فقــالزار الــورد الع

هـل لـك  :عند قيس بن زهري، فقال له: فعند من الجواد املرب ؟ فقال: جوادامربافقال له حذيفة

ثم إن ورداالعبىسـ . فراهنه عىل ذكر من خيله وأنثى. قد فعلت ،نعم :أن تراهنني عليه ؟ قال

اهنت عىل فرسني من خيلـك ذكـر وأنثـى، وأوجبـت الرهـان، إين قد ر : أىت قيس بن زهري وقال

إنك ما علمت ألنكد : فقال قيس! ما راهنت غريه : ما أبايل من راهنت غري حذيفة، فقال: فقال

! 

غـدوت : ما غدا بك ؟ فقال: ثم ركب قيس حتى أىت حذيفة فوقف عليه، فقال له حذيفة

  ما أردت ذلك، فأىب : ال قيسبل غدوت لتغلقه، فق: ألواضعك الرهان، فقال حذيفة
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أخريك ثالث خالل، فإن بدأت واخرتت قـبيل، فـيل خلتـان : حذيفة إال الرهان، فقال قيس

: فابـدأ، قـال قـيس: قـال حذيفـة. ولك األوىل، وإن بدأت فاخرتت قبلك، فلك خلتان ويل األوىل

ر أبعون ليلة، واملجرى فاملضام: ، قال حذيفة]الرمية بالنشابة : الغلوة[  –الغاية من مائة غلوة 

نقـري يف حجـر يجتمـع : ردهة بني أجبل يف ديار عبس، والردهـة: ذات اإلصاد[ من ذات اإلصاد 

 .ففعال ووضعا السبق عىل يدي أحد بنى ثعلبة بن سعد]. فيها املاء 

ثم ضمروا الخيل، فلام فرغوا اسـتقبل الـذي ذرع الغايـة بيـنهام مـن ذات اإلصـاد وهـي 

الغابـة  إىلفقـادوا الخيـل . مكـان لـيس لـه اسـم إىللقليب فانتهي الذرع ردهة وسط هضب ا

. وجعلوا السابق الذي يرد ذات اإلصاد، وأجرى قيس داحساوالغرباء،وحذيفة الخطـار والحنفـاء

وأقـام حذيفـة رجالمـن بنـى أسـد يف . الربكة ماء، وجعلوا السابق أول الخيل يكرع فيها مألواو 

 .سايف الطريق فإن جاء سابقاردوا وجهه عن الغابةالطريق، وأمره أن يلقى داح

الخيـل كيـف خروجهـا منـه،  إىلثم إن حذيفة بن بدر وقيس بن زهري أتيا املدى ينظران 

ترك الخداع مـن أجـرى مـن : خدعتك يا قيس، فقال قيس: فلام أرسلت عارضاها، فقال حذيفة

. سـبقت يـا قـيس: ذيفةثم ركضا ساعة، فجعلت خيل حذيفة تسبق خيل قيس، فقال ح. مائة

 .جرى املذكيات غالب: فقال قيس

فلام أرسلت الخيل سبقها داحس سبقابيناوالناس ينظرون، فلام هـبط داحـس يف الـوادي 

عارضه األسدي فلطم وجهه فألقاه يف املاء، فكاد يغـرق هـو وراكبـه ومل يخـرج إال وقـد فاتتـه 

الطريـق،  إىلآه قـد أبطـأ، ثـم عـاد وأما راكب الغرباء فإنه خـالف طريـق داحـس ملـا ر . الخيل

 .ثم سقطت الحنفاء وبقي الخطار والغرباء ،واجتمع مع فريس حذيفة

ثم إن الغرباء جاءت سابقة، وتبعها الخطار، ثم الحنفاء، ثم جاء داحس بعد ذلك والغالم 

فـأنكر حذيفـة ذلـك، وادعـى السـبق . يسري به عىل رسله، وأخرب الغـالم قيسـامبا صـنع بفرسـه

 . جاء فرساي متتاليني :وقالظلام،

القــوم الــذين رضبــوا داحســا، وجــاءه األســدي  إىلومىضــ قــيس وأصــحابه حتــى نظــروا 

 إىلفرجع قيس وأصحابه . نادماعىل رضب داحس، واعرتف لقيس مبا صنع، ومبا أمره به حذيفة

فأبـت  قومهم رشامن الظلم، فأعطونـا حقنـا، إىليا قوم إنه ال يأيت قوم : حذيفة وأصحابه وقال

عرشين من اإلبل، فقالت ] أي السباق يرتاهن عليه [  بنو فزارة أن يعطوهم شيئا، وكان الخطر

أعطونا جزوراننحرها ونطعمها أهل املاء، فإن نكره : أعطونا بعض سبقنا فأبوا، فقالوا: بنو عبس

نـا لنقـر مـا ك الـلــهو مائة جزور وجزور واحدة سـواء، : القالة يف العرب، فقال رجل من فزارة

 .لكم بالسبق علينا، ومل نسبق
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يا قوم، إن قيساكان كارهاألول هذا الرهان وقـد : فقام رجل من بنى مازن بن فزارة فقال

 إىلفقـام  ،فـأبوا ،فـأعطوه جـزورامن نعمكـم ،رش إىلوإن الظلم ال ينتهـي إال  ،أحسن يف آخره

أتريـد أن  ،إنـك لكثـري الخطـأ :فقـام ابنـه فقـال ،فعقلها ليعطيها قيساويرضيه ،جزور من إبله

فلـام . فلحقـت بـالنعم ،وأطلق الغالء عقالها ،تخالف قومك، وتلحق بهم خزية مبا ليس عليهم

 .رأى ذلك قيس بن زهري احتمل عنهم ومن معه من بنى عبس

قـيس ابنـه ندبـة يطالبـه بالسـبق، فلـم يصـادفه،  إىلثم إن حذيفة لج يف ظلمه، وأرسل 

 الـلــهو : فقـال. أبيه فأخربه مبا قالـت إىلفرجع . ب أنك صادفت قيساما أح: فقالت له امرأته

ومل ينشب ندبة أن رجـع . ورجع قيس فأخربته امرأته الخرب، فأخذت قيس زفرات. لتعودن إليه

وعادت فرسه  ،فتناول قيس الرمح فطعنه فدق صلبه ،أعطني سبقي: يقول أيب: قيس، فقال إىل

 .فرحلوا كلهم! الرحيل  ،بنى عبس يا :ونادى قيس ،أبيه عاثرة إىل

وملا أتت الفرس حذيفة علم أن ولده قتل، فصاح يف الناس، وركب فيمن معه، وأىت منازل 

واجتمـع النـاس، . بنى عبس فرآها خالية، ورأى ابنه قتيال، فنزل إليه، وقبله بني عينيـه ودفنـوه

 .فاحتملوا دية ندبة مائة عرشاء، فقبضها حذيفة وسكن الناس

إين قـد : ن مالك بن زهري أخو قيس متزوجايف فزارة وهو نازل فيهم، فأرسل إليه قيسوكا

 .إمنا ذنب قيس عليه: قتلت ندبة بن حذيفة ورحلت، فالحق بنا وإال قتلت، فلم يجبه وقال

الربيع بن زياد يطلب منه العود إليه واملقـام معـه، إذ هـم عشـرية  إىلثم إن قيساأرسل 

 .نعه، وظل مفكرايف ذلكوأهل، فلم يجبه ومل مي

ال : وعاد حذيفة بن بدر فدس ملالك بن زهري فرساناعىل أفـراس مـن مسـان خيلـه وقـال

 .تنتظروا مالكاإن وجدمتوه أن تقتلوه، فانطلق القوم وقتلوه

وملا بلغ عبسامقتل مالك بن زهري جزعت عليه، وأتت بنو جذمية حذيفة فقال بنو مالـك 

فأشـار سـنان بـن أيب حارثـة عـىل حذيفـة أال يـرد . وا علينا ما لنارد: بن زهري ملالك بن حذيفة

أرد اإلبل بأعيانهـا وال أرد النسـل، فـأبوا أن : أوالدها معها، وأن يرد املائة بأعيانها، فقال حذيفة

 .يقبلوا ذلك

قيس عينابأتيه بالخرب،  إىلوعلم الربيع بن زياد مبقتل مالك بن زهري، فجزع عليه، وأرسل 

 .الربيع فأخربه مبا قال قيس، فبىك الربيع عىل مالك إىلني فرجع الع

وملا علم قيس بجزع الربيع ركب هو وأهله، وقصدوا الربيع بن زياد، وهو يصلح سالحه، 

  فنزل إليه قيس، وقام الربيع فاعتنقا وبكيا، وأظهرا الجزع ملصاب مالك، ولقي 



 
            

222 
 

ومل يستغن عنك  ،يهرب منك من لجأ إليكإنه مل  :القوم بعضهم بعضافنزلوا، فقال قيس للربيع

وقد  ،وإمنا أنا بقومي وقومي يب ،فليكن يل خري يوميك ،وقد كان لك رش يومي ،من استعان بك

وإن  ،ألين إن حاربت بنى بدر نرصتهم بنو ذيبان ،ولست أهم بسوء ،أصاب القوم مالكا

قتلت ابنهم  ،لدماء سواءوأنا والقوم يف ا ،إال أن تجمعهم عيل ،حاربتني خذلتني بنو عبس

 .وإن خذلتني طمعوا يف ،فإن نرصتني طمعت فيهم ،وقتلوا أخي

وال ينفعـك أن  ،يا قيس، إنه ال ينفعني أن أرى لك مـن الفضـل مـاال أراه يل: فقال الربيع

وقتلـوا  ،وظلمـتهم يف دمـائهم ،ظلمـوك يف جـوادك ،وأنت ظـامل ومظلـوم ،ترى يل ماال أراه لك

 .فعىس أن تلقح الحرب ،يبؤ الدم بالدم فإن ،أخاك بابنهم

أهله وأصحابه، فجاءوا ونزلوا مع الربيع، وبلغ حذيفة أن الربيـع وقيسـا  إىلوبعث قيس 

 .اتفقا، فشق ذلك عليه واستعد للبالء

ثم تالقت جموع بنى ذيبان وعبس واقتتلوا قتاال شديدا، وكانت الشوكة يف ذيبان، وقتـل 

ة ضمضم أبو الحصـني املـري، والحـارث بـن بـدر، وأرس الربيـع منهم عوف بن بدر، وقتل عنرت 

 ،حذيفة بن بدر، وكان حر بن الحارث العبىس قد نذر إن قدر عىل حذيفة أن يرضبه بالسـيف

 ،فنهـوه عـن قتلـه ،فأراد رضبـه بالسـيف ملـا أرس وفـاء بنـذره ،وله سيف قاطع يسمى األرصم

 ،فرضـبه فلـم يصـنع السـيف شـيئا ،الرجـال فوضعوا عليه ،فأىب إال رضبه ،وحذروه عاقبة ذلك

 .وبقى حذيفة أسريا

فاجتمعت غطفان وسعوا يف الصلح، واصطلحوا عىل أن يهدروا دم بدر بـن حذيفـة بـدم 

، ويعطـوا حذيفـة عـن رضبتـه التـي ]أي يؤدوا ديتـه [ مالك بن زهري، ويعقلوا عوف بن بدر 

عة أعبد، وأهدر حذيفة دماء من قتـل رضبه حر مئتني من اإلبل، وأن يجعلوها عشاراكلها وأرب

 .من قومه ذيبان يف الوقعة، وأطلق من األرس

قومه ندم عىل ذلك، فساءت مقالته يف بنى عبس، وركـب قـيس بـن زهـري  إىلفلام رجع 

االتفـاق، وأن يـرد علـيهام اإلبـل  إىلحذيفة وتحدثا معه، فأجـابهام  إىلوعامرة بن زياد فمضيا 

وبينام هم يف ذلك إذ جـاءهم سـنان بـن أيب حارثـة  –توالدت عنده وكانت  –التي أخذ منهام 

 ،إن كنت ال بد فاعالفأعطهم إبـال عجافامكـان إبلهـم :وقال ،فقبح رأي حذيفة يف الصلح ،املري

 . وأىب قيس وعامرة ذلك ،فوافق ذلك رأى حذيفة ،واحبس أوالدها

نـدب أحـد بنـى رواحـة فرمـاه ج ،خرج يطلب إبالله -حذيفة  اأخ -ثم إن مالك بن بدر

 –وذيبـان  -ويرأسـهم الربيـع بـن ذبيـان  –ومن ثم أخذ الرش يعظم بـني عـبس  ،بسهم فقتله

 .وهزمت بنوعبس واتبعتهم بنو ذيبان ،-ويرأسهم حذيفة بن بدر
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: فأشار قيس عىل الربيع بن زياد أن مياكرهم، وخاف إن قاتلوهم أال يقومـوا لهـم، وقـال

عـون، وحذيفـة ال يسـتنفر أحداالقتـداره وغلـوه، ولكـن نعطـيهم إنهم ليسوا يف كل حني يجتم

ذلـك مـنهم مـع  إىلرهائن من أبنائنا فندفع حدهم عنا، فإنهم لن يقتلوا الولدان ولـن يصـلوا 

الذين نضعهم عىل أيديهم، وإن هم قتلوا الصبيان فهو أهون من قتل اآلباء، وكـان رأي الربيـع 

 صدرك ؟ يا قيس، أمأل جمعهم : مناجزتهم فقال

أن تنظروا، فقـد ادعيـتم مـا تعلـم ومـا ال  إىليا بنى ذيبان، خذوا منا رهائن : وقال قيس

وضعوا الرهـائن  ،فليس كل كثري غالبا ،الحرب إىلوال تعجلوا  ،ودعونا حتى نتبني دعواكم ،نعلم

 مـن( وتراضوا أن تكون الرهائن عند سبيع بن عمـرو  ،فقبلوا ذلك ،عند من ترضون به ونرضاه

إن  :فلام حرضته الوفاة قال ال بنه مالك ،فامت سبيع وهم عنده ،)بنى ثعلبة بن زيد بن ذيبان

وكأين بـك لـو قـد مـت أتـاك حذيفـة  ،عندك مكرمة ال تبيد إن أنت احتفظت بهؤالء األغيلمة

فـال رشف  ،فقتلهم ،ثم خدعك عنهم حتى تدفعهم إليه ،هلك سيدنا :فعرص عينيه وقال ،خالك

 .قومهم إىلخفت ذلك فاذهب بهم  فإن ،بعدها

هلك سيدنا، فوقع ذلـك يف قلـب مالـك، فلـام : فلام ثقل سبيع جعل حذيفة يبىك ويقول

يا مالك، إين خالك، وإين أسـن منـك، : هلك سبيع أطاف حذيفة بابنه مالك فأعظمه، ثم قال له

ن متلـك شـيئا، ثـم مل أن ننظر يف أمرنا فإنـه قبـيح أ  إىلفادفع إيل هؤالء الصبيان ليكونوا عندي 

 .يزل به حتى دفعهم إليه باليعمرية

: وأحرض أهل الذين قتلوا فجعل كل يوم يربز غالمافينصبه غرضاويرمى بالنبـل ثـم يقـول

فجعـل ينـادى يـا . نـاد أبـاك: ناد أباك، فينادي أباه، حتى ميزقه النبل، ويقول لواقد بن جندب

وقـال  ،أبـاه بـذلك -القهر والحمل عىل املكروه :األبس –ويكره أن يأبس  –خالفاعليهم  -عامه 

! يا عمـراه  :فجعل ينادي ،-وهو لقب أبيه  –ناد جنيبة  :البن جنيدب بن عمرو بن عبداألسلع

و ملا بلـغ ذلـك بنـي عـبس . باسم أبيه حتى قتل، وقتل أيضاعتبة بن شهاب بن قيس بن زهري

 .واشرتوا السالح فحملوا عليه الرجال ،أخذوا ما كانوا جمعوا من الديات

فجمـع  ،ومعه فـوارس مـن ذبيـان فقتلـوهم ،فلقوا ابنالحذيفة ،ثم خرج قيس يف جامعة

 ،فـاقتتلوا وكـان الظفـر لـذيبان ،عبس وهـو عـىل مـاء يقـال لـه عراعـر إىلحذيفة قومه وسار 

 .ورجعت ساملة

ه وقال ألخيـ ،وندم عىل ما كان ،وكرهها أخوه حمل بن حذيفة ،ثم جد حذيفة يف الحرب

وجمع الجموع من أسد وذيبان وسائر بطون غطفان وسار نحـو  ،ذلك إىليف الصلح فلم يجب 

 .بني عبس
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أطيعوين فوهللا لنئ مل : وملا بلغ بني عبس أنهم قد ساروا إليهم تشاوروا بينهم، فقال قيس

فـأمرهم فرسـحوا السـوام . فإنا نطيعك: قالوا. تفعلوا ألتكنئ عىل سيفي حتى يخرج من ظهري

ثـم ارتحلـوا يف الصـبح وقـد مىضـ  ،وهو يريدون أن يظعنوا من منـزلهم ذلـك ،لضعاف بليلوا

 .سوامهم وضعافهم

أي غـري طريـق  –خذوا غري طريـق املـال : فلام أصبحوا طلعت عليهم الخيل، فقال قيس

، فإنه ال حاجة للقوم أن يقعوا يف شوكتكم، وال يريدون بكم يف أنفسـكم رشامـن ذهـاب -اإلبل

وما خـريهم بعـد !  الـلـهأبعدهم : وملا رأى حذيفة األثر قال. ، فأخذوا غري طريق املالأموالكم

ذهاب أموالهم ؟ ثم اتبع املال وسارت ظعن بنى عبس واملقاتلة من ورائهم، وتبع حذيفة وبنو 

ذيبان املال، فلام أدركوه ردوا أوله عىل آخره، ومل يفلت منه يشء، وجعل الرجل يطرد مـا قـدر 

 .من اإلبل، فيذهب بها، ثم تفرقوا واشتد الحرعليه 

 ،فاعطفوا الخيـل يف آثـارهم ،إن القوم قد فرق بينهم املغنم ،يا قوم: فقال قيس بن زهري

إذ أن  ،فلم يقاتلهم كبري أحد ،-أي يتبع بعضها بعضا –فلم تشعر بنو ذيبان إال والخيل دوائس 

ووضـعت بنـو عـبس فـيهم  ،مييضـ بهـاهمة الرجال من بني ذيبان كانت أن يحـرر غنيمتـه و 

وقتلوا منهم مالك بن سبيع التغلبي سيد غطفان وكثرياغريه حتى ناشدتهم بنـو ذيبـان  ،السالح

 .وانهزمت ذيبان وحذيفة معهم ،البقية

ومل يكن لعبس هم غري حذيفة، فأرسلوا خيلهم مجتهدين يف أثره، ثم تبعه قيس بن زهري 

و، وريان بن األسلع، وشداد بن معاوية وغريهم، وقـال لهـم والربيع بن زياد، وقرواش بن عمر 

كأين بالقوم وردوا جفر الهباء ونزلوا فيـه، وأنـا أعلـم أن حذيفـة بـن بـدر إذا احتـدمت : قيس

 .-شدة الحر: الوديقة –الوديقة مستنقع يف املاء 

وكان حذيفة قد اسرتخى حزام فرسه، فنزل عنه ووضع رجله عىل حجر مخافة أن يقـتص 

ثره، وعرفوا فرسه فاتبعوه، ومىض حتى استغاث بجفر الهباء وقد اشـتد الحـر، فرمـى بنفسـه أ 

ومعه حمل بن بدر وجامعة من أصحابه، وقد نزعوا رسوجهـم وطرحـوا سـالحهم، ووقعـوا يف 

 .-أي مترغت  –املاء، ومتعكت دوابهم 

ن أبغـض مـ: وملا اقرتب منهم قيس بن زهري وأصحابه أبرصهم حمل بن بـدر فقـال لهـم

هـذا قـيس بـن  :قيس بن زهري والربيع بن زيـاد، فقـال :الناس أن يقف عىل رؤوسكم ؟ فقالوا

وحمـل  ،ومل ينقض كالمه حتى وقف قيس وأصحابه وحالوا بينهم وبـني الخيـل ،زهري قد أتاكم

 :وهـم ينـادون ،واقتحم عمرو بن األسلع وشداد عليهم يف الجند ،جنيدب عىل خيلهم فاطردها

  يا بنى: كيف رأيتم عاقبة البغي ؟ فقال حذيفة :وقال لهم قيس ،يكملبيكم لب
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فرضبه أخوه حمل بني كتفيه : والرحم يا قيس الـلـهفأين العقول واألحالم ؟ ناشدتك : عبس 

 ).اتق مأثور الكالم: (وقال

: بنو مالك مبالك، وبنو حمل بذي الصبية ونرد السـبق، قـال قـيس: ثم قال حذيفة لقيس

 الـلــهأبعدهم : فقال قيس. لنئ قتلتني ال تصلح غطفان بعدها أبدا: يكم، قال حذيفةلبيكم لب

احـذروا : ثم إن قرواش بن هني جاء من خلف حذيفة، فقـال لـه بعـض أصـحابه. وال أصلحها

خلوا بني قرواش وظهري، فنزع له قرواش : قرواشاوكان قد رباه، فظن أنه سيشكر ذلك له، قال

وابتـدره الحـارث بـن زهـري وعمـرو بـن  ،فقصم به صـلبه -ل عريض وهو نصل طوي –مبعلبه 

 .األسلع فرضباه بسيفهام حتى أجهزا عليه

  .وقتل الحارث بن زهري حمل بن بدر، واستبقوا حصن بن حذيفة لصباه

  مشكلة دانزج 

مياليربط بولنـدا ببحـر  25يف بداية الحرب العاملية الثانية قرر الحلفاء إنشاء ممر عرضه 

وتقرر أن تكون دانزج مدينة حرة يديرها منـدوب سـام تـابع  ،ق عن طريق ميناء دانزجالبلطي

وانفصـل  ،عـزل بروسـيا عـن املانيـا األم إىلوادى إنشاء هذا األمـر املمـر .لعصبة األمم املتحدة

  .فأثار ذلك نقمة األملان وغضبهم ،السكان يف دانزج عن أوطانهم

الرايخ  إىلندا إلعادة ميناء دانزج واملمر البولندي بول إىلم وجه هتلر إنذارا1939ويف سنة 

ورفضت  ،األملاين بعد أن عقد اتفاقامع األتحاد السوفييتي ليضمن حياده وعدم تدخله يف األمر

  .الغنذار

فقامت بريطانيا وفرنسا بتوجيـه  ،م اجتاحت القوات األملانية بولندا1939ويف أيلول سنة 

وملا رفضت االنسحاب أعلنت الـدولتان الحـرب عـىل  ،من بولندااملانيا لسحب قواتها  إىلإنذار 

  .قيام الحرب العاملية الثانية إىلمام أدى .أيلول\3أملانيا يف 

  دحر احتالل الجزائر 

ــتقاللها ــر اس ــل الجزائ ــة أو .لني ــني منظم ــدنيني  –أي  –ب ــوليس وامل ــال الب ــني رج أس وب

بـني  1962خـالل الشـهور األوىل مـن عـام  زادت أعامل العنف يف الجزائر.واملنظامت اإلسالمية

أس وبـــني رجـــال البـــوليس واملـــدنيني واملـــنظامت اإلســـالمية بـــالتفجري  –أي  –منظمـــة أو 

جرت مباحثـات لبحـث مسـتقبل الـبالد بـني الحكومـة الفرنسـية والحكومـة املحليـة .بالقنابل

رة لنيـل االسـتقالل وافقت فرنسا عـىل مـذك .الجزائرية انتهت بإعالن اتفاق لوقف إطالق النار

سـنوات وخاصـة مـن  3الطرفـان عـىل انسـحاب القـوات الفرنسـية خـالل  جاء اتفاقمن قبل 
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الصحراء الكربى حيث تجري فرنسا تجاربها عىل القنبلـة النوويـة  قامـت حملـة دعائيـة ضـد 

 .انترش اإلرهاب الفرنيس .فرنسا

  معركة درتوسا

، جنـوب م.ق 215يف ربيـع عـام )  Battle of Dertosa :باإلنجليزية(دارت معركة درتوسا 

 سـكيبيو األصـلعبقيـادة  الرومـاين، حيث انترص الجـيش "درتوسا"بالقرب من مدينة  نهر أبرة

كـان الرومـان قـد ثبتـوا . صـدربعل برقـابقيـادة  القرطـاجي، عـىل الجـيش وبابليوس سـكيبيو

كام . م.ق 218يف عام  معركة سيسابعد انتصاره يف  هسبانيايف  سكيبيو األصلعأقدامهم، بقيادة 

. م.ق 217يف عام  معركة نهر أبرةإنتهت حملة صدربعل برقا لطردهم بهزمية قواته البحرية يف 

، ولكـن الهزميــة منحــت الرومــان الســيطرة يف م.ق 215قـام صــدربعل بهــذه الحملــة يف عــام 

  .هسبانيا

 217يف ربيع عـام  معركة نهر أبرةكان صدربعل يف موقف دفاعي منذ هزمية أسطوله يف 

 500جنـدي مشـاة و  4,000، تلقى صدربعل برقـا تعزيـزات تقـدر بــ م.ق 216ويف عام . م.ق

فارس، وقىض صدربعل معظم العام يف إخضاع القبائل اإليبرييـة، دون أن يبـذل أي مجهـودات 

  .ملواجهة الرومان

جنـدي تحـت قيـادة  8,000تعزيزات تقدر بـ  سكيبيو األصلع وعىل الجانب اآلخر، تلقى

بدأ األخوان سكيبيو يف إخضاع القبائـل األيبرييـة . ةمعركة نهر أبر بعد  بابليوس سكيبيوشقيقه 

، كام شجعوا القبائل اإليبريية املتحالفة مع الرومان عـىل الهجـوم عـىل القبائـل نهر أبرةشامل 

  .املوالية للقرطاجيني جنوب نهر أبرة

، وهي بلدة أيبريية "أبرة"، عرب الرومان نهر أبرة وفرضوا حصاراعىل بلدة م.ق 215ام يف ع

، قرطاجنـة الجديـدةبعد أن خلـف صـدربعل هيميلكـو عـىل . صغرية متحالفة مع القرطاجيني

ومع ذلك، إختار صدربعل عدم عبـور النهـر لإلغـارة عـىل . وسار مع جيشه شامالنحو نهر أبرة

بدالمن ذلك، قـرر . لروماين الذي يحارص بلدة أبرةاملستعمرات الرومانية كام مل يهاجم الجيش ا

رفع األخوان سكيبيو حصـارهم وتحركـوا . املتحالفة مع الرومان" درتوسا"صدربعل حصار بلدة 

ه مـن خـالل إجبـار ءوهكـذا، فـرض صـدربعل اسـرتاتيجيته، فسـاعد حلفـا. ملواجهة صدربعل

نزل جيش الرومان . يختاره بنفسهالرومان عىل رفع الحصار ومواجهة الجيش الروماين يف موقع 

وبعـد خمسـة أيـام مـن . يف سهل بني أبرة ودرتوسا عىل بعد خمسة أميـال مـن كلتـا البلـدتني

  .املناوشات، قرر قادة الجيشان االستعداد ملعركة حاسمة
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تلعــب الفيلــة  هزمــت الفيــالق الرومانيــة يف القلــب املشــاة األيبرييــني بســهولة، كــام مل

ـة الجـيش .  املعركةدور يف القرطاجية أي وبعدما هزم املشاة اإليطاليني املشاة الليبيني يف ميرس

بيـنام اسـتطاع املشـاة الليبيـني . الروماين، تحركوا لدعم الرومـان يف القلـب ملواجهـة األيبرييـني

، مل يسـتطع ملعركـة كانـايواملرتزقة هزمية املشاة اإليطالية يف ميمنة الجيش الرومـاين، وخالفـا 

وعىل الرغم من التفوق العددي للفرسان القرطـاجيني يف األجنحـة، . تطويق الرومان الليبرييون

. مـان بعيـداعن ميـدان املعركـةمل يكن الفرسان القرطاجيني قادرين عىل استدراج فرسان الرو و 

يف الوقت الذي انهارت فيه قوات املشاة األيبرييـة يف .  يستطع فرسان الطرفني حسم املعركةومل

  .قلب الجيش القرطاجي، وبدأوا يف الفرار من املعركة

، عنـدما انهـار مشـاة معركة تريبيـايف  حنبعلمل يستطيع القرطاجيون أن يكرروا ما فعله 

طوق مشاته الرومان، وهـاجم متكن حنبعل من كسب املعركة عندما . قلب الجيش القرطاجي

  .يف إحدى كامئن حنبعل ماجو برقافرسانه مؤخرة الجيش الروماين بقوات 

أن فـرار الفرسـان القرطـاجيون  بالرغم من تفوق املشاة الليبيني عىل املشاة اإليطالية، إال

 يف القلـب ينهـارون ويفـرون، جعـل املشـاة الرومـان يتفرغـون نيبعدما وجدوا املشاة األيبرييـ

ملساعدة املشاة اإليطاليني، فـألحقوا خسـائر فادحـة باملشـاة الليبيـني بعـد أن أبـدى الليبيـون 

  .مقاومة رشسة

مـن املعركـة مـع معظـم الفيلـة والفرسـان وعـدد قليـل مـن املشـاة  صدربعل برقـانجا 

. معركـة سيسـامل يسـعى الرومـان سـعيا قويـا لتكـرار نجـاحهم بعـد . معظمهم من األيبرييـني

نهـر ، تاركني الرومان بعد أن ثبتوا أقدامهم جنـوب قرطاجنة الجديدة إىلانسحب القرطاجيون 

  .أبرة

  معركة دريسدن

  حرب االئتالف السادس

جنـدي، وذلـك خـالل فـرتة  350,000فجهز حملة جديدة قوامها  باريس إىلعاد نابليون 

وعـرف . روسـيا إىلحتى الشتاء التـايل، وحـاول أن يعـود بهـا  1812سنة امتدت من شتاء سنة 

الربوسيون ما حل بنابليون يف روسـيا، وأدركـوا أن الفرصـة سـنحت لتحريـرهم، فشـكلوا حلفـا 

، وواجهـوا نـابليون بجيوشـهم، الربتغالو  إسبانياو  النمساو  السويدو  بريطانياو  روسياجديدا مع 

سـنة  أغسطس 27و 26بتاريخ  بأملانيا" مبعركة دريسدن"حق بهم عدد من الخسائر توجت فأل

1813.  
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  معركة درسن 

  أحدى حروب االئتالف الخامس لنابليون بونابرت

م 1811قيـادة نـابليون بونـابرت والقـوات األملانيـة عـام معركة بـني القـوات الفرنسـية ب

  .وإنتهت بهزمية أملانيا

  احتالل دمياط

  جزء من الحملة الصليبية السابعة

، بـدأت عمليـة إنـزال م1249 يونيـو 5، املوافـق يف هـ 647سنة  صفر 22يف فجر السبت 

رضبـت . مقاتـل وفـارس 50,000وكانـت القـوات تضـم نحـو . مياطالقوات الصليبية عىل بر د

والصـليبيني ) املامليـك(للويس خيمة حمراء كبرية عىل الشط، ونشب قتال عنيف بني املسلمني 

معسـكر السـلطان يف  إىلويف املساء انسحب األمري فخر الدين يوسـف . انتهى برتاجع املسلمني

فارق الحياة ألنه مل يرد عىل رسائله التي بعث بها بعد أن ظن أن السلطان قد  ،"أشموم طناح"

ترك فخر الدين دمياط خلفـه بكـل مافيهـا مـن سـالح ومؤونـة وأقـوات، . إليه بالحامم الزاجل

ففزع السـكان وفـروا هـم أيضـا منهـا وخلفهـم العربـان الـذين كـانوا قـد وضـعوا يف املدينـة 

دينة املهجورة، سرياعىل الجرس الذي نست امل إىلفعرب الجنود الصليبيون . للمشاركة يف حاميتها

الحامية األيوبية تدمريه قبل أنسحابها، واحتلوا دمياط بدون أن يواجهـوا مقاومـة، حتـى أنهـم 

استوىل الصليبيون عىل املدينـة بكـل مـا فيهـا . قد ظنوا يف بادئ األمر أنها مكيدة من املسلمني

  . من سالح وعتاد ومؤونة، وحصنوا أسوارها

مســتعمرة  إىلتحولــت دميــاط  ..لفــرنج باالســتيالء عــىل دميــاط بتلــك الســهولةاغتــبط ا

 القساوسـة، ونصب أحد كاتدرائيةصليبية، وعاصمة ململكة ما وراء البحار وصار جامعها الكبري 

  .فيها أسقفاعليها، وأنشأت األسواق األوروبية

 معركة دنديط

، ميـت غمـرواألهـايل مبركـز  الحملـة الفرنسـيةبـني ) 1798 أغسطس 23(معركة دنديط 

  .فظة الدقهليةمحا

قومندان القليوبية الجرنال مورات ملعاونة دوجا يف إخضاع إقليم  إىلأوامره  نابليونأرسل 

، وىف وحشـية املسـتعمر 1798يف أواخر أغسطس سنة  ميت غمر إىل بنهافانتقل من . املنصورة

  إحدى بالد مركز ميت غمر التي وجهت إليها ) دنديط(هاجم الجرنال مور بلدة 
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واستباح جنوده القرية، وانزلوا بها وبأهلها الخراب والدمار  املنصورةتهمة االشرتاك يف واقعة 

  .العام نفسهيف سبتمرب من 

مل يســتكن أهــايل دنــديط لهــذا اإلرهــاب وامنــا قــاوموا الفرنســيني مقاومــة اعتــربت مــن 

 إىلإصدار أوامره  إىلغتصب، فاضطر نابليون بونابرت املفاجآت التي مل يكن يتوقعها الغازي امل

مبساعدة الجرنال مورا عىل إخامد هذه الثـورة والقضـاء عـىل مقاومـة سـكان ) النوس(الجرنال 

  . دنديط

تحـرك الجـرنال عـىل رأس  ،)دامـاس ووسـتنج(بقيادة الجـرنال  1798 سبتمرب 16ويف يوم 

منيـة (فن فأرسوا ليال عـىل مقربـة مـن الجنود الفرنسيني، وساروا بالبحر الصغري عىل ظهر الس

وشعر أهايل املنية باقرتاب الحملة فأخلوا بلدتهم وكذلك كـان الوضـع يف القبـاب ) محلة دمنة

ن أ الكربى، وقد كلف الجرنال داماس مشايخ بعض القـرى املجـاورة ان يبلغـوا أهـايل القـريتني 

هنـاك افـرتق القائـدان، . ضة عليهميعودوا فإن القوة لن تنالهم برش إذا دفعوا الرضائب املفرو 

املنزلة إلخضاعها ومعه مـن الجنـود أكـرث  إىل، ومىض داماس املنصورة إىلفرجع الجرنال وسنتج 

مثئة جندي بأسلحتهم وذخريتهم غري ان الجرنال دوجا وجـد ان هـذا العـدد مـن الجنـد من ثال 

  .أن يطلب املدد من داماس إىلليس يف مقدوره القضاء عىل مقاومة املنزلة مام دفعه 

 معركة دنبار

جـون  ،إنجلـرتاملـك  إدوارد األول، نصب 1292يف العام . 1296يف  Dunbarمعركة دنبار 

 1296عالقة بني امللكني ويف ربيع وبعدها بثالث سنوات ساءت ال.إسكتلنداملكا عىل  من باليول

ــار ويف  ــىل دنب ــار ع ــك ورضب الحص ــىل بروي ــن  27اســتوىل إدوارد ع ــلم ــيش  ابري ــزم الج ه

  .ا عىل اسكتلندهتم االستيالء عىل القلعة ثم أعلن إدوارد األول نفسه ملك. األسكتلندي

  :معركة الدهيشة

  1948/أذار/29

احدى معارك حرب فلسطني بني الشـعب الفلسـطيني وايهـود انتهـت بانتصـار الشـعب 

  .الفلسطيني
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  معركة دوغر

فرانـز بـون هيـرب  :وقعت بـني األسـطول األملـاين بقيـادة معركة بحريةمعركة دوغر هي 
الحرب العاملية خالل  1915 يناير 24يف  بحر الشامليف  ،ديفد بيتي :واألسطول الربيطاين بقيادة

للقــوات  بانتصــارانتهــت املعركــة  ،بحــر الشــاملعىل  شــط دوغــر حــدثت املعركــة يف . األوىل
 )الحرب العاملية األوىلجزء من ( .الربيطانية

  )ودوغر هو شط رميل فسيح (

  )1(غزوة دومة الجندل

أن بدومة الجندل جمعا كبـريا وأنهـم يظلمـون مـن مـر بهـم، وأنهـم  الـلـهلـرسول ذكر 
ابه بعـد أن وىل عـىل يريدون الدنو من املدينة فتجهز لغزوهم وخرج عليهم يف ألف من أصـح

 .املدينة سباع بن عرفطة الغفاري

التي تقع  دومة الجندلهجرية يف منطقة  5وقعت غزوة دومة الجندل يف ربيع أول سنة 
تقـع اآلن يف اململكـة العربيـة  وهـي ود الشام يف منطقة الجوف شـامل رشقـي تبـوكعىل حد

  .السعودية

يف هذه الغزوة غزى املسلمون القبائل العربية القاطنـة يف دومـة الجنـدل والتـي كانـت 
صـىل  بقيـادة الرسـول محمـد 1000تقطع الطريق وكان عدد جيش املسلمني يف هذه الغـزوة 

جندل ومل يجدوا احداغري رجل واحـد اسـتطاع حيث دخل املسلمون دومة ال عليه وسلم الـلـه
هـل دومـة أ ن أ حيث عرف الرسول منه  هالـلـرسول  إىلاملسلمني ارسه فأخذه محمد بن سلمة 

الجندل فروا هاربني حينام سمعوا بقدوم جـيش املسـلمني وقـد عـرض الرسـول عليـه اإلسـالم 
بل واملاشية التـي قطعان اإل  فدخل الرجل يف اإلسالم وغنم املسلمني من هذه الغزوة الكثري من

  .هل دومة الجندلأ تركها 

 )2(معركة دومة الجندل

ة العربيـة تشـتهر املراكز التجارية الهامـة عـىل أطـراف الجزيـر  أحد دومة الجندلكانت 
بسوقها املكتظ والغنـي، وكانـت نقطـة إلتقـاء هامـة للطـرق التجاريـة بـني الجزيـرة العربيـة 

  .والعراق وسوريا

خالد بـن  أبو بكر الصديق الخليفةميالدي، ويف الوقت الذي أمر  633للهجرة،  12يف عام 
لفـتح دومـة الجنـدل وإعـادة  عيـاض بـن غـنمأرسل  العراقلغزو  الياممةالوليد بالتحرك من 

  .النفوذ اإلسالمي إىلالقبائل الشاملية 
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دومـة الجنـدل لرياهـا محصـنة تحصيناشـديدامن قبيلـة كلـب العربيـة  إىلوصل عياض 

، ومتركـز عيـاض عـىل الجهـة لسـوريااملسيحية التي كانت تقطن املنطقة عىل الجانب الرشقي 

عتـرب العـرب االجنوبية من الحصن، حيث نشأت حالة تعترب هراءمن الناحية العسكرية، فقـد 

واملسـلمون الـذين . الشامل كانت مفتوحـة إىلاملسيحيون أنفسهم محارصين رغم أن الطريق 

وحسب املؤرخني فقد كـان الطرفـان . مل يستطيعوا التوقف عام هم فيه كانوا مالصقني للحصن

  .محارصين

  .غادر خالد بن الوليد عني التمر عىل رأس ستة آالف رجل بإتجاه دومة الجندل

ومتكن عياض من رد هجوم العرب، بينام خرجت املجموعة األكرب، بقبيلة وديعة وتحـت 

الـذي كـان عـىل الطـرف اآلخـر مـن الحصـن ملهاجمـة خالـد ويف الوقـت نفسـه قيادة جودي،

متأهبابجيشه للمعركة، وعندما رأى جودي أن املسلمني مل يحركوا ساكناقرر الهجوم فقـد نظـم 

قبيلته للقتال وتقدم ملواجهة خالد، وعندما صارت املسافة قريبة جـدابني الجيشـني أمـر خالـد 

  .ي خالل دقائق قليلةفجأة بالهجوم، ورضب جودي بعنف ورسعة كبريين، فدمر جيش جود

وأرس جودي مع مئات مـن رجـال قبيلتـه، بيـنام هـرب البـاقون بشـكل عشـوايئ بإتجـاه 

حشـداكبريامن البرشـ يهـرع  أواأما العرب الباقون يف الحصن والذين مل يغادروه فقد ر . الحصن

بإتجاه الحصن، نصفهم من املسلمني، فـأغلقوا أبـواب الحصـن بوجـه رفـاقهم، ومنعـت قبيلـة 

عة التي كانت تقاتل مع جودي من الحصن، ووقـع املئـات مـنهم يف األرس وقتـل البـاقون، ودي

  .منهم خالل املعركة العنيفة الخاطفة، ومنهم بعد املعركة أثناء القتال عند بوابة الحصن

ودام . أمـام الحصـن يك يـرى الجميـع قطـع رؤوسـهم إىلأخذ خالد جودياومن أرس معه 

أخـرى، وبعـدها هـاجم خالـد الحصـن، ودافعـت الحاميـة مـا  الحصار بعـد ذلـك لعـدة أيـام

املستطاع، ولكن أمام جيش خالـد املـدرب جيـداعىل القتـال مل  راستطاعت وأبدت مقاومة قد

  .يكن لها أي فرصة

 1954يف أيار  معركة ديان بيان فو

ضد الجـيش الفرنيسـ  فيتناماملصرييه التي قام بها املقاتلون يف  املعركةديان بيان فو هي 

 ةضـحوكأ  فرنسـاحيث كان االنتصار فيها اسرتاتيجي جعل مـن .ذاك حيث النيتواملدعم بقوات 

عمليـه يف امليـدان وكـان القتـال الـربي  للفيتكونـغو كانت الخيارات التكتيكيه .مام العامل كلهأ 

  القوات (إبادة القوات الربيه الفرنسيه مبا فيهم الكموندوس إىلالطرق مام أدى  حانج
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اما املعركه الجويه ذات القطب الواحد .يف الجزائر املصري نفسه انت تلقىالتي ك)الخاصه

الحـرب جـزء مـن .( كانت عباره عن خطه فاشله نظرا النتشار املقـاتلني الرسـيع والتحصـينات

عقــد مــؤمتر يف جينيــف لحــث القضــية وقــرر تقســيم ڤيتنــام إىل شــاميل  )الهندوصــينية األوىل

  .للشيوعيني وجنويب للوطنيني

 وقعة دير الجامجم

  .العراقيف  والكوفة البرصةتقع بني دير الجامجم منطقة 

عبد امللك بـن ورغم تبعيته المري املؤمنني  العراقواليا يف  يوسف الثقفي الحجاج بنكان 

  .الخليفة األموي يف ذلك الوقت، لكنه يترصف يف العراق كحاكم مستقل متام االستقالل مروان

والشخصيات املهمة يف العراق عىل زمن الحجاج هـو عبـد الـرحمن بـن  القادهكان أحد 

الوائيل من  شبيب الشيباينجاج وكلفه بعدة مهام منه محاربة أالشعث الكندي، وقد وجهه الح

وهـي شـامل رشق ) سجسـتان(مـارة بـالد مـايعرف بــ إواله كذلك كام بكر بن وائل الخارجي،

  .البارزين والزاهدين املتدينني ادهشعث من القالعراق اليوم، وكان ابن األ 

 حولـههــ، والتـف 82وبسبب خالف بينه وبني الحجاج خرج عليه وأعلن عصـيانه سـنة 

أهل العراق الراغبني بالتخلص من استبداد الحجاج، إال أن الحجاج وبعد سلسـلة مـن املعـارك 

عمران من أهل العراق البارزين الشاعر  ههـ وقتل مع83شعث وقتله سنة أل الضارية هزم ابن ا

  .والذي كان من أشد املخلصني لبني أمية إال أنه كان يكره الحجاج بن عصام العنزي

  عملية الديك الرومي

معركة بحر الفلبني وتعرف أيضا باسم عملية رضبة الديك الرومي، كانت معركـة بحريـة 
بـني القـوات  وقعـت.، وأكرب معركة حاملة طائرات يف التـاريخالحرب العاملية الثانيةحاسمة يف 

كانت هذه املعركة جـزء مـن حـرب املحـيط . واإلمرباطورية اليابانيةالبحرية للواليات املتحدة 
متخضـت . قبالة جـزر ماريانـا 1944يونيو  20-19الهادئ األوسع، وجرت أحداثها يف الفرتة بني 

وحـوايل  حـامالت طـائراتالتي فقـدت ثـالث  للبحرية االمرباطورية اليابانيةاملعركة عن كارثة 
حـد كبـري لتقـادم الطـائرات اليابانيـة، وعـدم خـربة أفـراد  إىلتعزى تلك الخسائر . طائرة 600

كانـت متتلـك طـائرات مقاتلـة أكـرث حداثـة  البحريـة األمريكيـةمن ناحية أخرى فإن . هاطاقم
الـدوريات الجويـة  إىلضافة باإل  ،، وطاقمها ذو تدريب أفضل وأكرث خربةF6F Hellcatجرومان 

  .بالرادارالقتالية املوجهة 
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، قرر مقر قيادة البحرية االمرباطورية اليابانية أن الوقت قد حان إلعادة 1943يف سبتمرب 
ا ان الواليات املتحدة كانت تهـاجم الجـزر الواقعـة تحـت مب. الهجوم يف منطقة املحيط الهادئ

السيطرة اليابانية، حيث أن قلة وجود الطائرات ميكن معالجته بإضافة قـوات جويـة متمركـزة 
حيـث هـوجم األسـطول األمـرييك يف املحـيط  ،1944برا، التي متت يف وقـت مـا يف أوائـل عـام 

  .مليةأرسلت أوامر العبعد أن  مايو 3يف يوم . الهادئ

مقنعـة  ،يونيو بدأت الطائرات األمريكية سلسلة من الغارات الجوية عـىل ماريانـا 12يف 
جـاء ذلـك . أن الواليات املتحـدة تسـتعد للغـزو ،األدمريال تويودا سوميو القائد العام لألسطول

 إىلكانـت تتوقـع أن الهـدف القـادم للحـرب األمريكيـة أقـرب  حد مـا ألن اليابـان إىلمفاجأة 
طـائرة  50وبالتايل فإن ماريانا كانت محمية بقوة ضعيفة من  ،باالووب، إما يف كارولني أو الجن
وأعطـى تويـودا األمـر  ،بـدأت الواليـات املتحـدة غـزو سـايبان ،1944يونيـو  14يف يوم . فقط
 ،األجزاء الرئيسية لألسطول تتألف من ست حـامالت طـائرات والعديـد مـن البـوارج. ومبالهج

، وانتهت من إعادة التزود بـالوقود يـوم بحر الفلبنييونيو يف الجزء الغريب من  16متركزت يوم 
  .يونيو 17

  :الحروب الدينية

اتبـاع املـذهب الربوتسـتانتي يف  إىلم 1648م وحتى عـام 1945انقسمت أوروبا من عام 
غـة األملانيـة الل إىلالشامل بعد نجاح مارتن لوثر يف نرش هـذا املـذهب بعـد ترجمـة األنجيـل 

وكشــف مســاوىء الكنيســة الكاثوليكيــة خاصــة بعــد بيــع صــكوك الغفــران ومحاربــة العلــم 
  .الف املواطننيآ قتل  إىلادت هذه الحروب .وبني الجنوب أتباع املذهب الكاثولييك.واألدب

بية التي حـدثت يف و ور عىل سلسلة من املعارك األ " الحروب الدينية يف أوربا"سم ايطلق 
ورغـم أن . صالح الربوتسـتانتيةسادس عرش والسابع عرش امليالدي بعد ظهور حركة اإل القرنني ال

الدين ال يدخل أحيانا كسبب مبارش، إال أن جميع هذه الحروب كانت مرتبطة بالتغري الـديني 
  .يف تلك الفرتة والرصاع والتنافس الذي أدى إليه

 1517(ثالثني سنة بني عامي و  وإحدىاستمرت الحروب الدينية بصورة متعاقبة ملدة مئة 
، هولنـدا، إنكلـرتا، سـكوتلندا، بوهيميـا، وجرت يف سويرسا، فرنسـا، أملانيـا، النمسـا، )م 1648 -

  .إيرلندا، والدمنارك

  معركة ديوبالبور 

كان خرسوشاه قد أىت من األعامل ما يخالف اإلسالم، وقـرب الهنـدوس : ديوبالبور معركة

  .منه؛ مام شجعهم عىل إيذاء املسلمني؛ فغضب شعبه عليه بسبب ذلك، وقرروا التخلص منه
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ــام  ــة وقعــت يف ع ــة، 1316معرك ــة التغلقي ــق مؤســس الدول ــدين تغل ــاث ال ــني غي  م ب

  .ندوخرسوشاه آخر حكام الدولة الخلجية باله

دلهـي للقضـاء عـىل  إىلملا رأى تغلق مـا فعلـه خرسوشـاه جمـع حولـه الجنـد وزحفـوا 

  .خرسوشاه فقابلهم بجيش كبري يف ديوبالبور، واقتتل الجيشان قتاالشديدا

نتهـاء هـذه املعركـة انتهـت الدولـة الخلجيـة، اب هزم جيش خرسوشاه وقتـل خرسوشـاه

 .وقامت عىل أنقاضها الدولة التغلقية

  و البحريةمعركة دي

قرب ديو، الهنـد، بـني الربتغـال و  1509شباط / 3كانت معركة بحرية حرجة اندلعت يف 

بني أسطول مشرتك من سلطنة املامليـك الربجيـني مـن مرصـ، إمرباطوريـة عثامنيـة، كـاليكوت 

وسلطان من غوجارات، باملساعدة البحرية التقنية من جمهورية البندقية وجمهوريـة راغوسـا 

وكان السبب الرئييس لنشوب هذه املعركة هو هجامت الربتغـاليني عـىل سـواحل )دوبروفنيك(

سـطول العـثامين قـدوم األ  إىلدى أ الهند واحتاللهم عدة مواقع منها حصـن ديـو البحـري مـام 

 .واململويك املشرتك ملحاولة تحرير تللك املناطق

سـطول ل لأل سـالمي بسـبب وصـول املـدد املتواصـسـطول اإل كانت الهزمية من نصـيب األ 

  .ضعفت الربتغالينيأ الربتغايل ولكن هذه املعركة 

  معركة ديالجونا دي

بني املسلمني بقيادة طارق بن زياد والجيش القوطي انتهـت بانتصـار املسـلمني ) م711(

  )وتعرف بعركة سهل الربيطاط(

  288:انظر التفاصيل



 
  

235 
 

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

 
 
 

  
  
  
  

  معارك 
  حرف الذال

  



 
            

236 
 

 

 



 
  

237 
 

  " ذ" معارك حرف 

  غزوة ذات الرقاع

يف السـنة الرابعـة  عليـه وسـلم الـلــهصـىل  النبـيذات الرقاع هي غزوة قام بهـا  غزوة

 املدينةبعد أن بلغه انهم يعدون العدة لغزو  غطفانللهجرة ضد بني ثعلبة وبني محارب من 

ذر  اأبــفخــرج إلــيهم يف أربعمئــة مــن املســلمني، وقيــل يف ســبعمئة، واســتخلف عــىل املدينــة 

  .الغفاري

وخرج النبي بجيشه من املدينة يف السنة الرابعة، واتضحت منذ البداية الصعوبات التـي 

والسـبعة مـن الرجـال كـانوا  تنتظرهم، فهناك نقص شديد يف عـدد الرواحـل، حتـى إن السـتة

  .يتوالون عىل ركوب البعري

ومام زاد األمر سوءاوعورة األرض وكرثة أحجارها الحادة، التي أثرت عـىل أقـدامهم حتـى 

متزقت خفافهم، وسقطت أظفارهم، فقـاموا بلـف الخـرق والجلـود عـىل األرجـل ؛ ومـن هنـا 

وكنا نلف " :قال أيب موىس األشعريجاءت تسمية هذه الغزوة بهذا االسم، ففي الصحيحني عن 

غـزوة ذات  :وإمنـا قيـل لهـا :قال ابـن هشـام". عىل أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع 

  . ذات الرقاع :شجرة بذلك املوضع يقال لها :الرقاع، ألنهم رقعوا فيها راياتهم ويقال ذات الرقاع

  معركة ذات السالسل 

بقيـادة هرمـز  والفـرس خالد بن الوليـدهـ بني املسلمني بقيادة 12هي معركة وقعت يف 

  .ار املسلمنيانتهت بانتص

' بنـي حنيفـة'املرتدين من  بهم معن معه من حر و بعد أن انتهى خالد بن الوليد واملسلم

األرايض العراقيـة، مـع  إىلته األوامر من الخليفة أىب بكـر بالتوجـه ءجا' مسيلمة الكذاب'أتباع 

قتـال  العراق، ومن أحب الرجوع بعد إىلعدم إكراه أحد من املسلمني عىل مواصلة السري معه 

ديـارهم، لـيس خوفـاوال فـرارامن لقـاء  إىلفانفض كثـري مـن الجنـد، وعـادوا  املرتدين فلريجع،

  .سوى ألفني من املسلمني' خالد'ولكن تعباوإرهاقامن حرب الردة، فلم يبق مع ' الفرس'

الفـذة، ' الصـديق'خطة عسكرية هجومية، تجلـت فيهـا عبقريـة ' أبو بكر'وضع الخليفة 

عىل العراق من ناحيـة الجنـوب، ويف نفـس الوقـت  بالهجوم' خالد بن الوليد'حيث أمر قائده 

أن يهجـم مـن ' عيـاض بـن غـنم الفهـرى'وهو ' خالد بن الوليد'أمر قائداآخر ال يقل خربة عن 

   .ناحية الشامل، يف شبه كامشة عىل العدو
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ت أهميـة ، وكانـت ذا'األبلـة'هـي مدينـة ' خالد بـن الوليـد'كانت أول مدينة قصدها    
الوحيد عىل الخليج العريب، ومنها تأىت كل اإلمدادات ' الفرس'نها ميناء إ اسرتاتيجية كبرية، حيث 

للحاميات الفارسية املنترشة بالعراق، وكانت هذه املدينة تحت قيادة أمري فـاريس كبـري الرتبـة 
، وكـان ، وقـد اشـتق مـن اسـمه اسـم املضـيق القـائم حالياعنـد الخلـيج العـريب'هرمـز'اسمه 

  .ملسلمنيرجالرشيرامتكربا، شديد البغض لإلسالم وا

اإلسالم أو الجزيـة، ويختـار بيـده مصـريه  إىليرفض الرسالة اإلسالمية التي تدعوه ' هرمز'
ـى إمـدادات كبـرية جـدا،  إىلاملحتوم، ويرسل  كرسى يطلـب اإلمـدادات، وبالفعـل يرسـل كرس

خطته عىل الهجوم عىل مدينـة ' هرمز'بنى جيش جرار عظيم التسليح، وي' هرمز'ويجتمع عند 
ظنامنه أن املسلمني سوف يعسكرون هناك، ولكنه يصطدم أمـام العقليـة العسـكرية ' كاظمة'

  .'خالد بن الوليد'الفذة للقائد 

ليستعد للصدام مـع املسـلمني، ' الكاظمة'مدينة  إىلتحرك هرمز بجيوشه املرهقة املتعبة 
أن يسـيطر ' هرمـز'وجغرافية املكان من املسلمني، فاسـتطاع  أدرى بطبيعة األرض'الفرس'وكان 

  ،عىل منابع املاء بأن جعل نهر الفرات وراء ظهره، حتى مينع املسلمني منه

قائد الجيوش الفارسية مع جيوش املسلمني أرسل بصورة الوضع ' هرمز'وقبل أن يصطدم 
يكـون دورهـا ' ن بـن قربـاسقـار 'كرسى، الذي قام بدوره بإرسال إمدادات كبـرية يقودهـا  إىل

أمـام املسـلمني، ألهميـة هـذه املدينـة كـام ' هرمـز'يف حالة هزمية ' األبلة'الحفاظ عىل مدينة 
 .أسلفنا

رجالمتكرباأهوجا، ال يستمع إال لصوت نفسه فقط، حيث رفض االستامع لنصائح ' هرمز'كان     
حتى ال يفروا من أرض املعركـة، أنفسهم بالسالسل، ' الفرس'، وأرص عىل أن يربط الجنود ادتهق

  .كناية عن القتال حتى املوت، لذلك فقد سميت املعركة بذات السالسل

للمبارزة، كان  ادهكان أول وقود املعركة وكام هو معتاد وقتها أيام الحروب أن يخرج الق
فاتفق  ،،'خالد بن الوليد'ملبارزة القائد املسلم ' هرمز'أول الوقود عندما خرج القائد الفاريس 

وبالفعل خرج  ،ويفتكوا به أثناء املبارزة' خالد'مع مجموعة من فرسانه عىل أن يهجموا عىل 
أنه هزم قط يف ' خالد بن الوليد'املسلم للقاء الكافر، وبدأت املبارزة، ومل يعهد أو يعلم عن 

يرة فطن وقبل أن تقوم مجموعة الغدر بجرميتهم الرش ،مبارزة طوال حياته قبل اإلسالم وبعده
يف ' خالد'، صنو القعقاع بن عمروأحد أبطال املسلمني الكبار لذلك، وهو البطل املغوار 

رج من بني الصفوف مرسعا، وانقض كاألسد الضاري عىل مجموعة البطولة والشجاعة، فخ
وذبحه ' هرمز'عىل الخائن ' خالد بن الوليد'تلهم جميعا، ويف نفس الوقت أجهزالغدر فق

نظامهم  انفرط عقدهم، وانحل ، حيث'الفرس'كالنعاج، وكان لذلك األمر وقعاشديدايف نفوس 
  ملقتل
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مون أكتافهم، وأخذوا بأقفيتهم، وقتلوا منهم أكرث من قائدهم، وولوا األدبار، وركب املسل 
ثالثني ألفا، وغرق الكثري يف نهر الفرات، وقتل املربطون بالسالسل عن بكرة أبيهم، وكانت 

  ..هزمية مدوية عىل قوى الكفر وعباد النار

  معركة ذات الصواري

وكتـب لـه  ،حـرملا ويل معاوية بن أيب سفيان الشـام ألـح عـىل عمـر الفـاروق يف غـزو الب

فاحتـار عمـر  .)وصـياح دجاجـاتهم  ،إن قرية من قرى حمص ليسمع بنباح كالبهـم(  :معاوية

صف يل البحر وراكبه ؛ فإن نفيس تنازعني عليـه (  :عمرو بن العاص واليه عىل مرص إىلوكتب 

 إن ركـد خـرق ،ليس إال السـامء واملـاء ،إين رأيت خلقاكبريايركبه خلق صغري(  :فكتب عمرو .)

هم فيه كدود  ،والشك كرثة ،قلة –بالنجاة  –يزداد فيه اليقني  ،وإن تحرك أزاغ العقول ،القلوب

   .)وإن نجا برق  ،إن مال غرق ،عىل عود

عليه وسلم بالحق  الـلـهوالذي بعث محمداصىل (  :معاوية إىلقرأ عمر الكتاب ثم كتب 

   .)حوت الروم  وباهلل ملسلم واحد أحب إيل مام ،ال أحمل فيه مسلامأبدا

وملا ويل عثامن الخالفة كتب إليـه معاويـة يسـتأذنه يف غـزو البحـر، وذلـك بعـد أن بـدأ 

وال  ،ال تنتخـب النـاس(  :وكتـب إليـه ،فوافق عثامن عىل طلبه ،معاوية باستكامل االستعدادت

   .)فمن اختار الغزو طائعافاحمله وأعنه  ،خريهم ،تقرع بينهم

بن قيس الجـايس فاسـتطاع  الـلـهواستعمل عىل البحر عبد  ،افبنى معاوية أسطوالإسالمي

   .فتح قربص

ثم غـزا  ،بن سعد بن أيب الرسح والية مرص فبدأ بغزو جنوب ليبيا الـلـهووىل عثامن عبد 

فلـام  ،أن معاوية سيطر عىل الشواطىء يف بالد الشـام وآسـيا الصـغرى إىلباإلضافة  ،بالد النوبة

الية يف الرب جمع قسطنطني بـن هرقـل أسـطوالروميابه ألـف سـفينة رأى الروم خسائرهم املتو 

 ،مراكـب الشـام بقيـادة برسـ بـن أرطـاة -بعد إذن عـثامن  -فأرسل معاوية  ،لرضب املسلمني

وكانـت املعركـة التـي  ،ومجموعها مائتا سفينة فقط ،بن أيب رسح يف مراكب مرصإ واجتمع مع 

  .للهجرة 32سنة  ،يرتجح أنها وقعت عىل شواطىء االسكندرية

السـاحل  إىلإن أحببـتم ننـزل  :املسـلمون الـروم خـريو  ،والتقى الجيشان يف عرض البحـر

وبات الفريقـان تلـك  ،فأىب الروم إال املاء ،وإن شئتم فالبحر ،حتى يكتب ألحدنا النرص ،فنقتتل

بون وبـات الـروم يرضـ ،وقام املسلمون الليل يصلون ويدعون ويـذكرون ،الليلة يف عرض البحر

   .النواقيس
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جنده أن يقرتبـوا مـن سـفن أعـدائهم فـاقرتبوا  الـلـهوملا صىل املسلمون الفجر أمر عبد 

وبدأ  ،املاء وربطوا السفن العربية بسفن الروم بحبال متينة إىلونزل الفدائيون  ،حتى المسوها

 ،يف املـاء وترامت الجثـث ،وسالت الدماء حتى احمرت صفحة املياه ،وصار قاسيا ،الروم القتال

وقتـل مـن الـروم  ،وقتل من املسلمني الكثري ،الساحل إىلورضبت األمواج السفن حتى ألجأتها 

وكـاد  ،وانـدحر الـروم ،لهـم النرصـ مبـا صـربوا الـلــهفكتـب  ،وصـمد املسـلمون ،ما ال يحىصـ

لكنـه فـر مـدبراوالجراحات يف جسـمه حتـى وصـل  ،قسطنطني أن يقع أسريايف أيدي املسلمني

  .فأخربهم فقتلوه حنقاعليه ،فسأله أهلها عن أمره ،صقليةجزيرة 

وسـميت املعركـة كـذلك  ،وهي الخشبة املعرتضـة وسـط السـفينة ،والصواري جمع صار

أو لكرثة ساريات السـفن التـي التحمـت يف القتـال يف ذلـك  ،لكرثة صواري املراكب واجتامعتها

  سفينة عربية ورومية 1200(اليوم 

  م634معركة ذات العيون 

 خالـد بـن الوليـدهي معركة وقعت بني املسـلمني بقيـادة ) ذات العيون(معركة األنبار 

  .وانتهت بانتصار املسلمني والفرس

بينهـا وبـني  بغـدادمن واليـة  العراقمدينة شهرية يف . » فريوز سابور القدمية «أنبار هي 

غربيها عىل الفرات قرب مخـرج نهـر عيىسـ، وبابـل يف شـامليها  إىلبغداد عرشة فراسخ، وهي 

 والشـعري الحنطـةقيل سميت باألنبار ألنه كان يجمع فيهـا أنـابري . ها نحو مثانني ميالوتبعد عن

  .وأنابري جمع أنبار والتنب

فحارصها املسلمون وقد  األقرع بن حابساألنبار وعىل مقدمته  إىلسار خالد عىل تعبئته 

صـاحب (»  شـريزاد «تحصن أهل األنبار وخندقوا عليهم وأرسفوا من حصنهم وعىل جنـودهم 

، وطاف خالد بالخندق وأنشب القتال وأوىص رماتـه أن يقصـدوا عيـون جـيش العـدو )ساباط

وتصـايح ) ذات العيـون(فسميت تلك الوقعـة » ألف عني «ثم تابعوا فأصابوا فرموا رشقاواحدا

فلام رأى ذلـك شـريزاد أرسـل يطلـب الصـلح عـىل أمـر مل . » هل األنبارأ ذهبت عيون  «القوم 

  .يرضه خالد، فرد رسله

 مـن الضـعاف إىلأضـيق مكـان يف الخنـدق وعمـد  إىلومل يكتف خالد مبا صنع بل عمد 

يف جيشه فنحرها وأفعم الخندق بجثثها واقتحم املسلمون الخندق وجرسهم عليه جثث  بلاإل 

  .الحصن إىلمع أعدائهم داخل الخندق فالتجأ املرشكون  فأصبحوابل اإل 

ل أعجمـي يومئـذ وأسـوده وأقنعـه يف أعقـ»  شـريزاد «) الفـرس( لدى وكان رئيس القوم

فراسل خالدايف الصـلح عـىل مـاأراد فقبـل خالـد منـه عـىل أنـه يخليـه . الناس العرب والعجم
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ويلحقه مبأمنه يف جريدة من الخيل ليس معهم مـن املتـاع واألمـوال يشء، ووىف لـه خالـد مبـا 

ألنبـار وأهـل ثـم صـالح خالـد مـن حـول ا»  بهمـن جازويـه « إىلوخرج شـريزاد . صالح عليه

  .كلواذي

  غزوة ذي أمر

صـىل  اإلسـالم نبـي الـلــهمحمد بن عبـد معركة ذي أمر أو غزوة ذي أمر إحدى غزوات 

 غطفـانهجريـة ثـم غـزا نجـدا يريـد  3 ذي الحجةسـنة، حيـث أقـام بقيـة عليه وسلم الـلـه

صفرا من السنة الثانية كله ثم رجع ومل يلق  دبنجفأقام  عثامن بن عفان املدينةواستعمل عىل 

  .حربا

  :م 610"ذي قار " معركة 

ى املرزبـان األعظـم لكرسـ »  الهـامرز «كـان . ساسـاينالهامرز هو الهامرز التسـرتي قائـد 

وصـاحب مسـلحة القطقطانـة يف الـبالد الشاهنشـاهية يف ) خرسـو الثـاين(أو  خرسـو أوبرويـز

ـىقائـد جيـوش »  الهامرز «وكان . املدائن  الفـرسالتـي حـدثت بـني  معركـة ذي قـاريف  كرس

هو أول يـوم انتصـف فيـه . للميالد، وهو يوم من أيام العرب يف الجاهلية 609يف عام  والعرب

عليـه وسـلم، وقـع فيـه  الـلــهصـىل  النبي محمدويقال إنه حدث يف زمن . العرب من العجم

  .وانترص فيه العرب العراقيف  والفرس العربالقتال بني 

عـه القائـد الفـاريس البـارز جالبـزين ، ومالعجـمالقائد الهامرز كان يقود الف فارس من 

يف كتيبتـني شـهباوين ويف كتيبـة  ياس الطـايئإ لف فارس أيضا، وخرج أ صاحب مسلحة بارق يف 

يف بهراء واياد، والنعامن بن زرعة التغلبي يف تغلب، والنمر  راينخالد بن يزيد البه دورس، ومعه

بن قاسط، وقيس بن مسعود بن خالد بن ذي الجدين، عامل كرسى عىل طـف سـفوان، وأمـر 

فلـام . ومعهم الفيول عليهـا األسـاوره الفرسياس، ووصل إ كرسى أن يجتمع الجيش تحت لواء 

، بنـي شـيبانمعسـكر هـاىن الشـيباين مـن  إىل ن مسـعودقيس بـأقبلت جيوش الفرس، تسلل 

ليـه، إيتسـلحون بهـا ثـم يردونهـا  الـنعامن بـن املنـذرونصحه بأن يوزع عـىل قبيلتـه أسـلحة 

فلام دنت حشـود . فاستجاب لنصيحته وقسم الدروع والسالح يف ذوي القوى والجلد من قومه

الفالة، إذ الطاقـة  إىلواقرتح عىل قومه النجاة بأنفسهم ياس، خاف هاين الشيباين من الهزمية، إ 

أن  حنظلة بن ثعلبـة بـن سـيار العجـييلوعز عىل . لهم بجيوش كرسى ومن الذ به من العرب

 منا أردت نجلتنا فلم تزد عىل أن القيتنـاإ  «: يفر العرب أمام الفرس، وهب قامئاأمام هاين، وقال

، فرد الناس، وقطع وضن الهوادج حتى ال تسـتطيع بكـر أن تسـوق نسـاء هـم إذا » يف الهلكة

  .رتاجعيعىل نفسه أال  آلورضب عىل نفسه قبة ببطحاء ذي قار، و . هربوا
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  األشتباك األول ومقتل الهامرز

يزيـد بـن حرثـة ، فتلقـاه » الهـامرز «ثم حدث األشـتباك األول ووقعـت الحـرب، وبـرز 

ولكـن . وكان االستظهار يف ذلك اليوم للفـرس. ه وأسورته، فقتله، وغنم ديباجه وقرطياليشكري

  .تم يف املعركة األخرية، وهو اآلرجح»  الهامرز التسرتي «يؤكد أن مقتل  الطربي

 بكرالجبايات، فتبعتهم  إىلالعطش، فرتاجعت ويف اليوم الثاين جزعت جيوش الفرس من 

يقـن أ ، وأبلت عجل يومئذ بالءاحسنا، وتدافعت عليهم حشـود الفـرس وتكـاثرت حتـى عجلو 

  .القوم هالكهم، ثم حملت بكر ملؤازرة عجل فرأوا بني عجل يقاتلون يف استبسال

ياد التي ظاهرت الفرس يف إ ، ويبدوا أن » ذي قار «بطحاء  إىلازداد عطش الفرس، فاملوا 

بكـر ألن املعركـة  إىلنضـامم رساعـرب بكـر، فعزمـوا عـىل اإل أول األمر عدلت عن موقفها مـن 

 إىلأصبحت معركة مصري العرب جميعا، لن يقوم للعرب إذا انهزموا بعدها قامئة، فأرسلت اياد 

بكر تخربهم بني االنضامم اليهم فوراأو التظاهر بالحرب مـع الفـرس حتـى إذا تالقـوا يف اليـوم 

يزيـد بـن حـامر ر الحـل الثـاين، ويف اليـوم الثالـث نصـب التايل انخذلوا عنهم، واختار قوم بكـ

وكان حليفالبني شيبان، كميناللفرس يف موضـع مـن ذي قـار يعـرف يف زمـن الطـربي  السكوين

»  الهـامرز التسـرتي «يف القلب، »  ياس بن قبيصهإ  «: ، واصطفت جيوش الفرس)الجب(باسم 

»  شـيباينهـاين ال «: واصطف العرب عىل نفس النظام. عىل ميرسته»  جالبزين «عىل ميمنته، 

حنظلـه بـن ثعلبـه  «، وعـىل ميرسـته » يزسـد بـن مسـهر الشـيباين «يف القلب، وعىل ميمنته 

  .القوم عىل القتال والصمود، وأخذ يحث » العجيل

 إىل، فبـادر » هاين الشيباين «بدالمن »  حنظله العجيل « إىلويبدوا أن بكر أولت قيادتها 

عـىل األرض، وأخـذ يقطـع وضـن النسـاء، زوجتـه، فقطـع وضـينه، فوقعـت »  ماريه «هودج 

  .يبانية تحث رجال قومها عىل املوتورصخت ابنة القرين الش

فقطع سبعمئة من بني شيبان أيدي أقبيتهم من قبل مناكبهم حتى يسهل عليهم الطعن 

مـرد ( وصـاح »  الهامرز «والرضب وتخف أيديهم برضب السيوف، وحانت ساعة القتال، فربز 

  .، وقتله من ساعتهرد بن حارثة اليشكريباز رجالرجال، فربز اليه الرب  إىلأي ) مرد 

ـة بكـر وعليهـا حنظلـة، عـىل ميمنـة  وآثر حنظلة أن يبدأ العرب الهجوم، فحملـت ميرس

، وحملت ميمنة بكر بقيادة يزيد بن بـم مسـهر، عـىل » الهامرز «الفرس، بعد أن فقد قائدها 

» د بـن حـامريزيـ «، ويف الوقـت نفسـه خرجـت كامئـن » جالبـزين «ميرسة الفرس وعلـيهم 

ياد ما اضمرته من خذالن الفـرس فولـت إ فشددت الهجوم عىل قلب الجيش الفاريس، ونفذت 

  نكراء، يف جيش الفرس، فانهزموا هزميةمنهزمة من املعركة، وأحدث ذلك اضطراباشديدا
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 كلوكتيبة عجل تطاردهم بني بطحاء ذي قار، حتى بلغ فلول الفرس الراحضة وأخذ منهم 

، وكرس الفرس عىل هذا النحو كرسة »  جالبزين «كن حنظلة من قتل القائد ومت. سلب أو مغنم

»   جالبزين «و»   الهامرز  «: مل يعرفوها من قبل، وقتل أكرثهم، مبا فيهم القائدين الكبريين

  .نترصوا عىل الروم وغريهماالذين خاضوا حروب كثرية وعديدة و 

خـر آ فقد حـاول الـنعامن  الثالـث  ،تعد من اهم املعارك التي دارت  بني العرب والفرس

لكن كرسى الفرس قبض  ،يطرت الفرسسويتخلص من  ،ملوك املناذرة أن يوحد القبائل العربية

وكان النعامن الثالث قد وضع أمواله وأوالده أمانة عند شيوخ شـيبان  ،علية وسجنه حتى مات

فأرسـل  .امن فرفضـواوبعد موته طلب كرسى من قبيلته بكر تسليم أمـوال الـنع ،بن بكر وائل

جانب قبيلة بكر وانترصوا عىل الفـرس يف  إىلفوقفت  القبائل العربية  ،كرسى جيشا ملحاربتهم

وقد انترص العرب يف هذه املعركة بفصـل  .وهي نبع ماء بالقرب من الكوفة" ذي قار " معركة 

صـىل لـلــهاويف هذا النرص قال رسول  ،فكان أول نرص للعرب عىل الفرس .وحدتهم وصمودهم

  ".   هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم ويب نرصوا "  معليه وسل الـلـه

  "يوم حليمة"وتسمى ايضامعركة 

 غزوة ذي قرد

من قـوات املسـلمني  700 إىل 500حدثت يف السنة السادسة للهجرة بني  :معركة ذي قرد

راكباو عيينة بن حصن الفزاري  40محمد الذين طاردوا  عليه وسلم الـلـهصىل  بقيادة الرسول

حارسـها وفـروا وقتلوا  )حوامل اإلبل ذات اللنب(غطفان الذين أغاروا عىل لقاح مع جامعة من 

  .نحو نجد
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  " ر" معارك حرف 

  :معركة رأس العش

ـارة 1967يوليو  1وقعت أحداثها يوم : معركة رأس العش ، وتعترب هذه املعركة هـي الرش

، فصـدتها بـور فـؤادعات اإلرسائيلية احتالل مدينة عندما حاولت املدر  ،األوىل لحرب االستنزاف

إن نجاح القـوات املرصـية، ذات القـدرات املحـدودة يف . الصاعقة املرصيةعن املدينة قوة من 

ذلك الوقت وبسالتها، ضد قوات معادية متفوقة يساندها سالح الجو اإلرسائـييل، أثـار مشـاعر 

 .دادا للمواجهة املنتظرةاملقاتلني عىل طول خط الجبهة حمية وحامسا واستع

طلعـات هجوميـة  جويـة املرصـيةالقـوات ال، نفـذت 1967يوليـو  15و  14خالل يومي 

فـرار بعـض  إىلجريئة ضد القوات اإلرسائيلية يف سيناء، أحدثت فيها خسائر فادحـة، بـل أدت 

ومن هنا زادت الثقة لدى املقاتلني يف قواتهم الجوية بعد . عهممن األفراد اإلرسائيليني من مواق

  .هذه العملية الناجحة

  البحرية" رأس فينيسرت"معركة 

  تالف الثالثحرب االئ

مـن ، كانت حكومتها قد أقنعت كـل 1805يف سنة  بريطانيابينام كان نابليون يتهيأ لغزو 

، وكان نابليون يدرك عجز فرنسابالدخول معها يف حلف ملحاربة  اإلمرباطورية الروسيةو  النمسا

، لـذا قـام البحريـة امللكيـة الربيطانيـةالبحرية الفرنسية عن الدخول وجها لوجه يف معركة مع 

، حتـى تـتمكن السـفن نجليزيـةالقنـاة اإل برسم خطة الستدراج السفن الربيطانيـة بعيـدا عـن 

وكانت الخطـة تقيضـ بـأن تقـوم البحريـة الفرنسـية بخـرق . الفرنسية من قتالها بشكل أفضل

، املســتعمرة جــزر الهنــد الغربيــةوالتوجــه نحــو  بريســتو  طولــونالحصــار الربيطــاين ملدينــة 

الربيطانية، والتهديد بقصفها، فتضـطر عندئـذ البحريـة امللكيـة أن تنسـحب مـن عـىل حـدود 

بإرسـال  إسبانيابريطانيا الغربية للدفاع عن تلك املستعمرة، فتقوم فرنسا بالتعاون مع حليفتها 

 إىلأسطول مشرتك للسيطرة عىل القناة لفرتة تسمح بعبور الجيوش الفرنسية من شامل فرنسـا 

ريـة يف شـهر يوليـو مـن سـنة البح" رأس فينيسـرت" يف معركـة نيإال أن انتصار الربيطـانيإنكلرتا 

، جعـل نـابليون يـدرك قـادسميناء مدينـة  إىل" ڤيلنوڤ بيري شارلز " أمري البحر، وانسحاب 1805

  . حاربتها يف عقر دارهابريطانيا مل إىلعجز قواته وعدم متكنه من الوصول 
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  معركة رامات راحييل

فقـد هـب  :1948من معارك الجيش العريب األردين  يف الحرب العربيـة اإلرسائيليـة عـام 

  الجيش األردين للدفاع عن فلسطني بعد قرار تقسيم فلسطني بني العرب واليهود 

  .نتصار الجيش األردين عىل القوات اإلرسائيليةانتهت با

األول  الـلــهيف هذه املعركة وطرد اليهود من هذه املنطقة وجه امللـك عبـد وبعد النرص 

  "ن الشوط طويل والعرب كثري، وقد بغيتم وال نرص للباغي إ "  :اليهود قال فيها إىلرسالة 

  معركة الرايخستاغ 

  .اختالف بني اليمني واليسار يف أملانيا .معركة الرايخستاغ

اشـتبك اليمـني واليسـار يف الشـوارع . املتظاهرين األملـانبني الحرس األملاين املسلح وبني 

وكـان  ،1920مذابح وسـط العاصـمة يف شـهر ينـاير  إىلوقد تحولت املسريات  .وساحات املدن

اليمني واليسار قد كانوا بني منـارص ومعـارض ضـد املتظـاهرين الـذين حـاولوا احـتالل مبنـى 

فجرح وقتل العديد من الناس  تـم  ،ر من البنادقأطلق الحرس املسلح النا.الرايخستاغ يف أملانيا

احرتق مبنى  .السيطرة عىل املوقف وألقي القبض عىل العديد من املتظاهرين وأودعوا السجن

وظهرت شائعات تفيد بأن الحزب القومي اإلشرتايك هـو وراء .الرايخستاغ األملاين يف مدينة برلني

 .تلك الحادثة

  )من أيام العرب(الرحرحان معركة 

الحـارث بـن ، وذلك ملا قتـل بن صعصعةعامر وبني  متيمكانت وقعة بني بني دارم من  

تشـاءم قومـه بـه،  الحـريةملـك  النعامن بن املنذرخالد بن جعفر الكاليب غدرا عند  ظامل املري

فلـم يجـر الحـارث املـذكور أحـد مـن . الـبالد منوالموه، فكره أن يكون لهم عليه منه، فهرب 

العرب خوفامن النعامن، ثم لحق بتميم فاستجار مبعبد بن زرارة فأجاره، فلم يوافقه قومه بنو 

بـو أن يسـلموه أو يخرجـوه رم فقط، وأ متيم، وخافوا من ذلك، ووافقه منهم بنو ماوية وبنو دا

  .من عندهم

األحـوص بـن (زعمهم تـ، فخرجوا إليه، وفيهم كثـري مـن وجـوههم ي)عامر(علم بهذا بنو 

مرأة منهم تجنـي ارأوا ) بني دارم(؛ وملا صاروا بأدىن مياه )خالد بن جعفر(أخو ) جعفر الكاليب

الحـارث بـن (خـرب، فأخربتـه مبكـان الكأمة، ومعها جمل لها، فأخذها رجل منهم وسألها عـن ال

  .، وما وعده بنرصه ومنعه)حاجب بن زرارة(عند ) ظامل
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جملها فركبته وسـارت حتـى صـبحت بنـي دارم وقصـدت  إىلفلام كان الليل نام فقامت 

   . عرفهمأ خذين امس قوم ال يريدون غريك وال أ   : سيدهم زرارة بن عدس فاخربته الخرب وقالت

  معركة رشيد

فريزر أو الحرب اإلنجليزية املرصية األوىل هي حرب دارت رحاها بـني أعـوام من حملة  

للحـرب اإلنجليزيـة انت تبـاع والقوات الربيطانية وك محمد عيل باشابني قوات ) 1807-1809(

  .نيةالحروب النابليو كجزء من تداعيات  بريطانيامع  الدولة العثامنيةحينام تعاونت  الرتكية

عـيل بـك بقيـادة محافظهـا  رشـيدم، قد تصـدى أهـايل  1807مارس  21معركة رشيد يف 

، وكان قـد مىضـ عامـان عـىل )حملة فريزر(للحملة اإلنجليزية بقيادة الجرنال فريزر  السالنيك

 واملامليـك وكان اإلنجليز قد انتهزوا الرصاع بني الوايل محمـد عـيل. تويل محمد عيل حكم مرص

وضعف الجبهة الداخلية، فاتفقوا مع محمد بك األلفي زعيم املامليـك عـىل أن يؤيـد الحملـة 

لكـن األلفـي مـات . الربيطانية يف مقابل أن تكفل إنجلرتا للمامليك االستيالء عىل مقاليد الـبالد

لوهـا، القـاهرة ليحت إىلوكانت الخطـة أن يزحـف املامليـك . مرص إىلقبل وصول هذه الحملة 

الـدلتا  إىلواإلنجليز يحتلون بأسطولهم مواينء مرص، والبداية كان ثغـر رشـيد، بعـده يزحفـون 

ويحتلون القاهرة إلسقاط حكـم محمـد عـيل، عـىل أن يعـاونهم املامليـك عمالؤهـم يف مرصـ 

وكان الجرنال فريزر باإلسكندرية قد تلقي تقريرا من قنصـل إنجلـرتا . والسيام جبهة األلفي بك

رشـيد الحتاللهـا واتخاذهـا  إىلشيد عن حالة مرص وما بها من قوات مام جعله يزحف بـرا يف ر 

قاعدة حربية لقواته، وكلف القائد ويكوب بهذه املهمة العسـكرية، وكـان معـه ألـف جنـدي، 

  700 وكان محـافظ إقلـيم رشـيد عـيل بـك السـالنيك وقواتـه . رشيد إىلتحركوا من اإلسكندرية 

واسـتنفر الشـيخ حسـن كرييـت األهـايل للمقاومـة . اومة عساكر اإلنجليزجندي، فعزم عىل مق

ـقي املقابـل  إىلالشعبية، فأمر بإبعاد املراكب املرصية من أمام شاطيء النيل برشـيد  الـرب الرش

عند الجزيرة الخرضاء وبرج مغيزل مبركز مطوبس، وكان الهدف منع األهايل من ركوبها والفرار 

جال حاميته وسيلة لإلرتـداد أو االستسـالم أو اإلنسـحاب كـام فعلـت من املدينة حتى اليجد ر 

حامية اإلسكندرية من قبل، وأصبحت الحامية بني األهايل متوارية باملنازل داخل مدينة رشـيد، 

والبحر من ورائهم والعدو أمامهم، وال مناص إال القتـال واملقاومـة، وأمـرهم بعـدم التحـرك أو 

إشارة متفق عليها، فتقدم اإلنجليز ومل يجدوا أي مقاومة، فاعتقـدوا إطالق النار إال بعد صدور 

أن املدينة ستستسلم كام فعلت حامية اإلسكندرية، فدخلوا شوارع املدينة مطمئنـني، وأخـذوا 

  إىليسرتيحون بعد السري يف الرمال من اإلسكندرية 



 
            

250 
 

. إليها ويسرتيحون فيها أونيلجرشيد، وانترشوا يف شوارع املدينة واألسواق للعثور عىل أماكن  

وماكادوا يسرتيحون حتى انطلق نداء اآلذان بأمر السالنيك من فوق مئذنة سيدي زغلول 

أكرب، حي عىل الجهاد، فانهالت النريان من األهايل وأفراد حامية رشيد من نوافذ  الـلـه: مرددا

لغ عدد قتيل فقتل جنود وضباط من الحملة وهرب من بقي حيا وب  ، املنازل وأسطحها

وأيت محمد عيل بقواته بعدما   ، أسريا لدي حامية رشيد  120 جريحا و  250 قتيال و  170 اإلنجليز 

انسحب اإلنجليز لإلسكندرية، وفاوض محمد عيل الجرنال فريزر عىل اإلنسحاب من مرص التي 

سبتمرب  19يوم غادرها مع قواته، وأحبط أهايل رشيد املرشوع الربيطاين الحتالل مرص، وأصبح 

  .العيد القومي ملحافظة البحرية

 ثورة رشيد عايل الكيالين

ثورة رشيد عايل الكيالين أو ثورة مايس هي سلسلة األحداث الدسـتورية التـي تصـاعدت 

وتياراته ما بني التيار الـوطني الثـوري التحـرري  الحكم املليك يف العراقبسبب تضارب مدارس 

فيـه ميثـل زعامـة ومدرسـة سياسـية  العراقيف وقت كان  بريطانياوالتيار الليربايل امليال ملواالة 

  .العربيةيعتد بها يف املنطقة 

حيث أشـاعت روح الوطنيـة العراقيـة  العراقغريت ثورة رشيد عايل الكيالين مسار تاريخ 

عراق، ورسـخت مفهـوم إنهـاء التبعيـة الربيطانيـة مع الدول العربية الشقيقة لل الوحدةوروح 

أمـا تـدخل بريطانيـا يف . التي كان يعرب عنها بأنهـا نـوع مـن التعـاون والتحـالف االسـرتاتيجي

رشـيد باشـا اللحظة األخرية للنيل من االنتصار الذي حققـه التيـار الـوطني والتحـرري بقيـادة 

 إىل، فقد أدى حسني فوزيوضباط املربع الذهبي مبؤازرة رئيس األركان العامة الفريق  الكيالين

هيمنـة املدرسـة  إىلفائهـا األمـر الـذي أدى لنرصة حل العراقاحتالل بريطانيا لبعض أجزاء من 

اللربالية ملدة سبعة عرش عاما، ولدت خاللها تأزم الوضع الداخيل وتفاقم املشكالت االقتصـادية 

والسياسية واالجتامعية مام أجج مشاعر املعارضة الشعبية للحكم امللـيك ورمـوزه حيـث نجـم 

وكـان مـن تـداعياتها أن انطلـق . الضـباط الـوطنينيبقيادة تنظيم  1958حركة متوز لعام عنها 

حكومات وجيوشاومنظامت وجامهري، حيـث أصـبحت نرباسـااقتدى  الدول العربية إىلصداها 

وحيـث كانـت الـدافع للضـباط . الكربىن تسلط وهيمنـة القـوى االسـتعامريةبه التحرريون م

الـذي ثـار يف عـام  الـيمن، وكـذلك يف م1952متـوز / يوليـو  23ركـة للقيـام بح مرصاألحرار يف 

، وكام كانت املحرك لتأسيس الكثـري وتونس الجزائر؛ ودفعاإضافيالثوار سوريا، وكذلك يف م1948

  .راجت يف تلك الحقبة من األحزاب والتنظيامت الثورية التي
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الوطنية ومـن ثـم ) 1939 – 1933) غازي األولأثرت عىل الشارع العراقي توجهات امللك 

املناهضة للمد الربيطاين، الـذي أصـيب بإحبـاط كبـري  1941وزارة رشيد عايل الكيالين باشا عام 

الحكومة بغية تنفيذ اسرتاتيجيات الحرب العاملية الثانية  عند دخول الجيش الربيطاين وإسقاط

  .يف العراق واملنطقة

للتصـدي لتمـرد رشـيد عـايل  العـراقخل يف الجيش العريب األردين يتـد  م1941 أيار 10يف 

يسـيطر عـىل  م1941أيـار  11الكيالين املوالية للنازيني ولحامية العرش الهاشمي يف العراق ويف 

م من القضاء عىل الثورة ويؤمن الحراسة لسكة حديـد 1941أيار  29ويتمكن يف  الرطبةمدينة 

 .عامن إىلم يعود الجيش العريب األردين 1941حزيران  4ويف  بغداد-املوصل

  حروب الردة

هي الحروب التي حـدثت بعـد وفـاة رسـول اإلسـالم .) م634 –. م632./هـ13 –. هـ11(

، فلـم يبقمواليـا لحكـم ايب بكـر سـوى القبائـل اإلسـالمبسبب ارتداد غالبية العرب عن  محمد

أبـو بكـر لقـد قـرر الخليفـة . والطـائف، ومكـةسـكان املدينـة،  إىلاملحيطة باملدينة باإلضـافة 

مقاتلة جميع املرتدين ومل يرتك أحدا منهم رغم توجه بعد الصحابة إليه أن يـرتك مـن  الصديق

 عكرمـة بـن أيب جهـلفأرسـل الجيـوش اإلسـالمية بقيـادة . مـن القبائـل الزكـاةامتنع عن دفع 

ملحاربـة  خالـد بـن الوليـدومن ثم . فحاربه حتى قتل يف املعركة دبامالك يف  ملحاربة لقيط بن

التي كانـت مـن أقىسـ املعـارك  معركة الياممة نترص خالد عىل مسيلمة يفاو . مسيلمة الكذاب

  .التي خاضها املسلمون

  أسباب الردة

 قبيلـةبلية حيث اختارت كل إدعاء قسم من القبائل النبوة بسبب العصبية الق .1

  . شخصا منها ليكون نبيـا

مـن تحرميـات  اإلسـالمعدم تعود قسم من القبائل الخضوع للنظام الذي اقره  .2

   .وغريها والربا والزنا وامليرس، الخمرتحريم : مثل

حيـث اعتربتهـا رضيبـة واعتـربت دفعهـا  الزكـاةرفض قسم من القبائـل دفـع  .3

  . خضوعا مهينا لها

شخصـيا ءهم السيايس للرسول محمـد كـان وال ءاعتقاد قسم من القبائل أن وال  .4

  . الـلـهلرسول محمد بن عبد ينتهي بوفاة ا
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بعدما ارتـاح  كان أبو بكر يريد أن يؤخر قتال املنافقني واملرتدين حتى يعود جيش أسامة

  :جند أسامة، عقد أبو بكر أحد عرش لواءلقتال املرتدين يف كل أنحاء الجزيرة العربية وهم

 إىلفإذا فـرغ منـه سـار  طليحة بن خويلد األسدي إىلوأرسله : خالد بن الوليد .1

  .بالبطاح التميميالريبوعي  مالك بن نويرة

  . الياممةيف  نفيالح مسيلمة الكذاب إىلوأرسله : عكرمة بن أيب جهل .2

  . عكرمة بن أيب جهل يف الياممة إىلوأرسله دعام: رشحبيل بن حسنة .3

، فإذا فرغ سـار اليمنيف  األسود العنيسبعثه لقتال أتباع و : املهاجر بن أيب أمية .4

  . حرضموت إىل

  . يف الشامل قضاعة إىلوسريه : عمرو بن العاص .5

  . مشارف الشام إىلووجهه : خالد بن سعيد بن العاص .6

  . أهل دبا إىلوأمره بالحركة : حذيفة بن محصن .7

نتهت حـروب الـردة ا.حاربة  املرتدين يف كل من عامن ويف اليمن وحرضموت والبحرينمل

  بإنتصار املسلمني

  )للهجرة  254(موقعة الردم 

   والثورة الزنجية نيحدى املعارك بني العباسيإ 

قائـد (نسحب عـيل ابـن محمـد ااحرز العباسيون انتصارا مؤثرا عىل الثوره ف يف البحرين 

ونزل هناك بني عرب بني ضبيعه مـن نـزار بـن معـن بـن عـدنان فـدعاهم  ةالبرص  إىل)  الزنج

للثوره فتبعوه وكان عدد منهم من قادة ثورته وجيشه وملا طردته الدوله والقـت القـبض عـىل 

 إىلابـن محمـد  مع ابنه األكرب وابنته وزوجتـه غـادر عـيل أغلب انصاره ووضعتهم يف السجون

  .قام بها عاما كامال دون أن يشعر به أحدأ بغداد متخفيا و 

  معركة الرضاب

 م634

 الربيع/هجري 12

وغري بعيد عن عني التمر ويف الرضاب كان قد تجمع أنصار هـالل بـن عقـة بجمـع آخـر 

مع القائد خالد بن الوليد الـذي أرسع صـوبهم تحت قيادته متهيدا للتمرد فبلغ ذلك األمر مسا

 .ففروا جميعا قبل لقائه فتم تحرير الرضاب
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 الفراض

مل يبقى بعد تحرير الرضاب غري موضع الفراض الذي هو محل السقاء من األنهـار ويقـع 

الشامل الغريب من مدينة الرمادي وكان ميثل ملتقى حـدود اإلمرباطـوريتني املحتلتـني لـبالد  إىل

يف تلك املنطقـة وهـام الفـرس والرومـان وقـد تجمعـت بـذلك املوضـع قـوات فارسـية  العرب

ورومانية كصف واحد يف تحالف ملواجهة الجيش العريب اإلسالمي وهنا تكمن اإلشارة إلمكانيـة 

ن إزاء بعـض االتحالف املحتمل بني أعداء العرب واإلسالم يف أي زمان ومكان فقد وقف الحشد

د جرت مراسالت متعددة بـني الفـريقني حـول اختيـار ميـدان للمعركـة عىل جانبي الفرات وق

) أما أن تعربوا إلينا أو نعرب إلـيكم( اآلخر فقد قال الفرس والروم للعرب  إىلأيهام يعرب الفرات 

) بل اعربوا اسفل منـا(فأجابهم خالد ) ابتعدوا حتى نعرب(فقالوا ) اعربوا إلينا(فأجابهم خالد بل

عربت القوات الفارسية وحليفتها الرومية نهر الفرات والتحم الجمعان فدارت ويف آخر املطاف 

هناك معركة كبرية حامية الوطيس وضارية خطها القدر يف لوائح التاريخ والـزمن وكـان الـرأي 

ول قوات الفرس والروم فستبقى األعداد عاليـة تـدلل فلبشان املبالغة يف تقدير ما راح بها من 

 لغـواذلك األمـر فقـد قيـل إن قـتالهم ب إىلاء املسلمني وهي التي دعت عىل شدة خسائر أعد

رسـالة خـاتم  اإلسـالم فهم يف خندق واحد ضد حملـة نـورو هم لوقؤ املئة ألف قتيل وهذا جزا

األديان ومن هنا تيقن الرشـيكان يف احـتالل املنطقـة العربيـة عـىل األرض وهـم قـادة قـوات 

ن أ سالمي الداهم الـذي بـدا انتشـاره كعبـق الريـاحني و الفرس والروم حقيقة الخطر العريب اإل 

رغـم أنـوفهم وأنـوف أسـيادهم  نفسهااإلسالم سينترش بنوره بفتح كبري وسيطال حتى بالدهم 

 .الظاملني

  حملة الرعاه الصليبية

حركة شعبية هستريية قامت يف فرنسـا بتشـجيع مـن بالنـش دي : حملة الرعاه الصليبية

قاد . بعد هزمية الحملة الصليبية السابعة وأرس لويس التاسع يف مرصكاستيل أم لويس التاسع 

، زعـم "سـيد املجـر"، رجل غامض سمى نفسه 1251الحركة، التي بدأت قرب عيد الفصح سنة 

. مرصـ إلنقـاذ لـويس التاسـع إىلأن السيدة مريم ظهرت له وطلبت منه قيادة حملة صـليبية 

وهوجمت الكنائس واألديـرة والجامعـات يف بـاريس  انضم للحركة آالف من الفالحيني والرعاة

ومدن آخرى، وقتل قساوسة ورهبان وألقى بهم يف نهر السني بحجة عـدم مسـاعدتهم للـويس 

بعد إدراك أم لويس لخطورة املوقف طلبت بالتصدى . وهوجم اليهود واملعابد اليهودية. األسري

وأعـداد كبـرية مـن أفـراد " د املجـرسـي"انتهت الحملـة مبرصـع . ألفراد الحملة والقبض عليهم

  أن " ماثيو باريس"يعتقد املؤرخ . إنجلرتا إىلالحملة وفرت أعداد 
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 إىلالذي عرض نقل حملة األطفال الصليبية " وليم الخنزير"كان البحار املحتال " سيد املجر"

 . مرص من قبل، أو عىل األقل كان من ضمن املحتالني الذين شاركوا فيها

  )1(: معركة رفح

الحـرب يف  حملـة سـيناء وفلسـطنيخـالل  الشـيخ زويـددارت معركة رفـح شـامل رشق 

والدولـة  املرصـية سـيناءعـىل الحـدود بـني  رفـحوجنـوب بلـدة  1917ينـاير  9،العاملية األوىل

  .، وانتهت بانتصار بريطاين عىل القوات العثامنيةالعثامنية

  )2: (معركة رفح

  م.ق 217جزء من الحروب السورية 

  )290:انظر ص( 

  :معركة الرقعي

  م1921احدى معارك تأسيس اململكة العربية السعودية مع الكويت 

عي لإلسـتيالء عليهـا واشـتبكت مـع قـوات الشـيخ فقد شن اإلخوان هجوماعىل أبار الرق

وعنـدما وصـل الشـيخ مبـارك  .ن القوات الكويتية فشلت وعـادت للكويـتأ ال إ مبارك الصباح 

الصباح ملكان املعركة بعد انتهائها بسبب تعطـل سـيارته يف الرمـال وحـورص الشـيخ مـن قبـل 

  .مبارك يف املكان قهراقوات االخوان واضطر لالستسالم بسبب نقص الذخرية وقتل الشيخ 

  :معركة رمانة

 يوليـو 27يف الدولة العثامنيةشنتها  حملة ترعة السويس الثانيةمعركة رمانة كانت نهاية 

. كريس فـون كرسنشـتاينوالعقيد  جامل باشاجندي بقيادة  18,000بإرسال آالي قوامه  1916

أمـا الهـدف . الربيطـاينمن االحتالل  قناة السويسالهدف املعلن للعرب واملسلمني كان تحرير 

ومسـتعمراتها  بريطانيـافكـان قطـع طـرق املواصـالت بـني ) أملانيا(املعلن مع القوات املركزية 

 1916أغسـطس  3وقد منيت بالفشل يف معركة رمانة عىل ضفاف قناة السـويس يف . اآلسيوية

 أسـرتاليا و اململكـة املتحـدةالطـرف الثـاين يف املعركـة .(جندي عثامين قتىل 9200حيث سقط 

  .تصار الحلفاءانبوانتهت  ،مرص سيناءشبه جزيرة  :وحدثت املعركة يف)نيوزيلندا و
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  معركة الرمثا

 3700دين للقوات السورية املهاجمة التي تكونت مـن م تصدى الجيش األ 5/10/1970يف 

مدينـة الرمثـا، بهـدف  إىلدبابة والتي توغلت يف شـامل اململكـة ووصـلت  100الف جندي و 

ات تخفيف الضغط عـن ميليشـيات الفـدائيني، وتواجـه بقـوات أردنيـة يف الرمثـا مقابـل القـو 

سـاعة مل يـتمكن الجـيش  16السوريه املخيفه والقويه جدا بشجاعه وبدا القتال الذي إسـتمر 

دبابة سـوريه  34االردين من منع القوات السورية من التقدم ولقددمر الجيش االردين أكرث من 

جندي سوري فيام خرس الجيش العريب األردين الخرساه الكربى 1000دبابه وقتل  100من اصل 

طـائره مـن القـوات االردنيـه  44ردنياوتدمري أشـهيدا  3020ة نيـأرددبابـه  117ـكانت بـوالتى 

ردن مساندة الكويت والعـراق لـأل  وجاءت سلحه والجنودوتدمري الكثري من املعداة وناقالت األ 

ت بالفشـل الـذريع ولقـد تـم تـدمري القـوات ءسـلحه والـدبابات ولكـن بـاأل ابأرسال الجنود و 

جل أيقاف أ والكويت تدمريا كامالو تتدخل السعودية ومرص وتتواسط من املسانده من العراق 

  .هذه املعركه الداميه

ة وبشـجاع انهـم واجهـو ردين أل وهذه تعترب معركه انتحاريه وجنونيـه بنسـبه للجـيش األ 

القـوات  يفرقـام مخيفـه وكثـريه أو  ةالجيش السوري املرعب والتي ترتب عليها الخرسات هائلـ

  .ردينالقتىل الهائل من الجيش األ  ردنيه واعداداأل 

ردين السـوري بـأن الذي مل يعرف عددهم وعـرف يف مـا بعـد يف الصـلح األ  ىرس عدد األ و 

جنديا وكان يف هذه املعركه فوزا سـاحقا للقـوات السـوريه  70 وصل عددهم نيردنياأل  ىرس األ 

ردين كانـا أل ن الجـيش اأ ردين رغـم وبسـهوله للجـيش األ  و ساعق لمن تدمري شام تالتي متكن

ردين بالكامل ومل يبق ن الجيش السوري قد دمر الجيش األ أ  إال املعداة واالسلحهبو امتفوقا عدد

  .ةالصعب ةردنني يف تلك املواجهاأل  القليل من الجنود الإ اة يعىل قيد الح

  حرب رمضان

تعرف أيضاباسم حرب أكتوبر أو حرب رمضان يف البالد العربية، وحرب يـوم الغفـران أو 

ألنها بدأت خالل شـهر رمضـان ويف يـوم عيـد الغفـران، أقـدس (وم كيبور يف إرسائيل والغرب ي

، شنت سوريا ومرص هجومامباغتاعىل القـوات )أكتوبر(ترشين األول  6يف ). األعياد عند اليهود

اإلرسائيلية التي تحتل مرتفعات الجـوالن السـورية وشـبه جزيـرة سـيناء املرصـية منـذ حـرب 

عىل الجبهة املرصية، متكن الجيش املرصي خالل األيام األوىل من عبـور . 1967) ويوني(حزيران 

بـدأ الهجـوم يف الجبهتـني معـايف . قناة السويس وتدمري خط بارليف الدفاعي اإلرسائييل املنيـع

  وقصف مدفعي  ةمتام الساعة الثانية بعد الظهر بغارات جوي



 
            

256 
 

ورية مخرتقة الخطوط اإلرسائيلية ومكبدة تحركت القوات الس. شامل عىل طول خطوط الجبهة
خالل يومني من . اإلرسائيليني خسائر فادحة مل يعتادوا عليها خالل حروبهم السابقة مع العرب

القتال، باتت مرص تسيطر عىل الضفة الرشقية لقناة السويس ومتكنت سوريا من تحرير مدينة 
إال أن توقف القتال املفاجئ . املتطورة القنيطرة الرئيسية وجبل الشيخ مع مراصده اإللكرتونية

، واملساعدات العسكرية األمريكية )خالفاللخطة املتفق عليها مع سوريا(عىل الجبهة املرصية 
الهائلة إلرسائيل خالل املعارك، ساعدت اإلرسائيليني عىل القيام بهجوم معاكس ناجح يف 

خطوط وقف إطالق النار  إىلورية ، أعاد القوات الس)أكتوبر(ترشين األول  11الجوالن يوم 
تبع ذلك هجوم إرسائييل معاكس مشابه عىل الجبهة املرصية، عربت فيه قوة . السابقة

ثغرة "الضفة الغربية للقناة مشكلة ثغرة يف صفوف القوات املرصية عرفت باسم  إىلإرسائيلية 
لنار الذي اقرتحه كل هذه العوامل ساعدت عىل قبول سوريا ومرص بوقف إطالق ا". الدفرسوار

تم تنفيذ ) أكتوبر(ترشين األول  24االتحاد السوفيتي والواليات املتحدة يف مجلس األمن، يف 
  . وقف إطالق النار

، شنت سوريا، غري مقتنعة بالنتيجة التـي انتهـى إليهـا القتـال، حـرب 1974يف أوائل عام 
 82ة جبـل الشـيخ، واسـتمرت استنزاف ضد القوات اإلرسائيلية يف الجوالن، تركزت عـىل منطقـ

توسطت الواليات املتحدة، عرب الجـوالت املكوكيـة لـوزير خارجيتهـا هـرني كيسـنجر، يف . يوما
نـص االتفـاق الـذي وقـع يف . اتفاق لفك االشتباك العسكري بـني سـوريا وإرسائيـل إىلالتوصل 
ترشــين  عــىل انســحاب إرسائيــل مــن األرايض التــي احتلتهــا يف حــرب 1974) يونيــو(حزيــران 

حزيـران  24يف . يتضـمن مدينـة القنيطـرة 1967ومن رشيط من األرايض املحتلة عام ) أكتوبر(
رفع الرئيس حافظ األسد العلم السوري يف سامء القنيطرة املحـررة، إال أن اإلرسائيليـني ) يونيو(

تدمري املدينة بشكل مـنظم قبـل انسـحابهم، وقـررت سـوريا عـدم إعـادة  إىلكانوا قد عمدوا 
ـــوالن ـــل الج ـــودة ك ـــل ع ـــا قب ـــين . إعامره ـــرب ترش ـــم أن ح ـــوبر(ورغ ـــق ) أكت مل تحق

فقد شهدت أيام القتال تضـامناعربيامل . نرصاعسكرياكامالللعرب، إال أنها كانت نرصامعنوياكبريا
وشاركت قوات من مختلف الدول العربية يف املعارك عىل  ،يشهد له العامل العريب مثيالمن قبل

كام فرضت دول العربية املنتجة للـنفط حظرااسـتمر عـدة شـهور . ملرصيةالجبهتني السورية وا
كل الدول املؤيدة إلرسائيل وعىل رأسها الواليات املتحـدة، فكـان ظهـور  إىلعىل تصدير النفط 

  .سالح النفط العريب ألول مرة

  وقعة الرميث االوىل

جرت يف حرابة م، إحدى املعارك التي 1919نيسان  30وجرت هذه الواقعة يوم الخميس 
   .بعد انتهاء الحكم الرتيك. م1919العرب الكربىبني عشائر بني صخر والرمثا 
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ر الرمثا بقيادة شيخها البطـل املجاهـد فـواز ءلقد كان النرص يف هذه املعارك حليف عشا
ويه من مناطق ما حول الرمثـا كل العشاير البد باشا الربكات الزعبي  بعد أن قام الرماثنه بطرد

 ردين والوسـط وتفـريقهم وتشـتيتالجنـوب األ  إىل) الرمثـا(ردن وطردهم مـن شـامل األ ةقاطب
  .عداد الكبريه منهمشملهم وقتل األ 

  وقعة الرميث االخرية

إحدى املعارك . م، ويف موقع جامعة العلوم والتكنولوجيا حاليا1920وجرت يف صيف عام 
م بعـد انتهـاء الحكـم 1919لرمثـا التي جرت يف حرابة العرب الكربى بني عشائر بنـي صـخر وا

   .الرتيك

ر الرمثا بقيادة شيخها البطـل املجاهـد فـواز ئلقد كان النرص يف هذه املعارك حليف عشا
  .باشا الربكات الزعبي

 فتح الرها

ونـتج  1144كانون األول مـن سـنة  24 إىلترشين الثاين  28من  كونتية الرهاابتدأ حصار 
 .عامد الدين زنيكعاصمة الكونتية عىل يد  الرهاعنها سقوط مدينة 

ـق اإلسـ الحملـة المي أثنـاء وبعـد كانت كونتية الرها أول إمارة صـليبية أنشـأت يف املرش
كونهـا يف أقىصـ  إىلإضـافة  .سـكانا هـاالصـليبية وأقلوكانت أضعف اإلمـارات . الصليبية األوىل

 . األتراك والسالجقة األرتقيونالشامل معزولة بحريا فكانت عرضة لهجامت متكررة من قبل 

ضـد  ديـار بكـربعقد تحالف مع قرة أصالن األرتقي حاكم  1144قام جوسلني الثاين سنة 
. وخرج مع معظم جيشه تقريبا ملساندة قره أصـالن حلبالقوة املتنامية لعامد الدين زنيك يف 

وعـىل الـرغم مـن . سارع عامد الدين بحصار الرها مستغال موت الحليف االسايس امللك فولـك
 ميكن فعلهالرها من تقدم عامد الدين لحصار الرها إال أنه مل يكن هناك يشء  إىلوصول الخرب 

  .نظرالخروج معظم الجيش من الكونتية

توىل الدفاع عن اإلمارة كل من املطـران هيـو الثـاين واملطـران يوحنـا األرمنـي، واملطـران 
ووجه نـداء . تل بارش إىلوعندما علم جوسلني الثاين بالحصار ذهب بجيشه . باسيليوس يعقويب

أرسلت ميليسندا جيشا بقيادة مانسيس وفيليب الثـاين يف حـني تجاهـل . مساعدة الكونتية إىل
  .قيليقية رميوند الثاين النداء متحججا بأن جيشه يساعد اإلمرباكور البيزنطي يف

حاول . وبدأ بحفر األسوار جنيقاتاملنقام عامد الدين بحصار املدينة بأكامله وقام بنصب 
  أهل املدينة مقاومة الحصار لكن مل يكن لديهم الخربة الكافية وبقيت األبراج العديدة
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كانون األول ليدخل  24ليتحطم جزء من السور قرب بوابة األحصنة يف . بدون رجال للحامية 
القلعة كام مات  إىلرار وقتل الجيش جميع من مل ينجح يف الف. املدينة إىلمنه عامد الدين 

أمر عامد الدين بوقف القتل وسمح . الكثري دهسا بسبب التزاحم ومنهم املطران هيو الثاين
ومل يستطع أن يصل . كانون األول 26للمسيحني بالعيش يف املدينة بحرية ليتسلم القلعة يوم 

  .جيش بيت املقدس يف الوقت املناسب

، فحاول جوسـلني الثـاين اسـتعادة لقلعة جعرباره أثناء حص 1146أغتيل عامد الدين سنة 

  .تصدى له وباءت حملته بالفشل نور الدين زنيكالرها إال أن 

نطاكية وفـد رسل بالفعل رميون أ أ، و أوروبا إىلوبحلول الوقت، وصلت أنباء سقوط الرها 

ن سـنة كانون الثاين م 1يف . إيجني الثالثيضم هيو، أسقف جبلة، والتامس املساعدة من البابا 

وقد قاد هذه الحملة من قبل لويس . لثانيةالحملة الصليبية ا إىلصدر قرارا بابويا يدعو  1145

قد انتهت يف حاالت الكوارث،  1148السابع من فرنسا وكونراد الثالث من أملانيا، ولكن بحلول 

  .وملم تستطع اسرتداد الرها

  معركة روسبود 

منطقــة  إىلم  1876ن عــن الــذهب يف عــام و حـرب الســهول أدى وصــول البــيض البـاحث

ثورة املواطنني األصـليني يف داكوتـا  إىل ،ترب أرض مقدسة لقبيلة السودالهضاب السوداء التي تع

األمر الـذي  ،مام جعل املستوطنني يندفعون غرب نهر املسيسيبي.الجنوبية ومونتاليا وويومينغ

جعلهم يواجهون قبائل السهول الكربى التي تتجول بحرية مـن الحـدود الكنديـة نحـو حـدود 

  .تكساس

املواطنني األصـليني يف ( قيادة العقيد جورج كوسرت  وقبائل السهول بني الجيش األمرييك ب

  .)أمريكا 

شـن الجـيش األمـرييك هجـامت متواصـلة عـىل قبائـل  ،م1890 إىلم 1850يف الفرتة من 

إال أن السـود كـانوا  ،أرسل الجيش األمرييك عدة طوابري مـن سـالح الفرسـان الخيالـة .السهول

األمر الذي أثار غضب كوسرت لـذلك  ،املذكور يف معركة روسبود مقاتلني شجعان فهزموا الطابور

قام بقيادة طابوره يف عمق أرايض السود للحصـول عـىل الشـهرة كـان كوسـرت غـافالعن حجـم 

م، شـن كوسـرت 1876قوات العدو، فتقدم نحو وادي بيغ هورن الصغري، ويف شهر حزيران عـام 

هزميـة  إىلشـخص  266 مع قواته البالغـة وتعرض كوسرت .هجوماضد مخيم املواطنني األصليني

وبعـد . ومل يعـد حياسـوى حصـان واحـد .نكراء عىل يد املواطنني األمريكيني يف معركـة قصـرية

  .الهزمية طارد الجيش القبائل الهندية بصورة أشد رضاوة
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صادق الكونغرس عىل معاهدة انتقال الهنود، األمر الذي أجـرب املـواطنني  :م1830يف عام 

 املقاطعـة الهنديـة يف غـرب نهـر املسيسـيبي األمـر الـذي أدى إىلني االنتقال من الرشق األصلي

قتل غالبية املواطنني األصليني أو تم الحجز عليهم يف األرايض  1890بحلول عام  .الدموعحادثة 

املحظــورة  انتهــت النزاعــات يف الســهول يف منطقــة وونــددين الواقعــة يف داكوتــا الجنوبيــة يف 

 200وذلك عندما قامت القوات األمريكية بارتكاب مجـزرة قتـل فيهـا أكـرث مـن  ،29/12/1890

 .رجل وامرأة وطفل من قبيلة السود

  الثورة الروسية البلشفية

  عوامل الثورة 

  .الجوع والفقر الذي كان يعيشه الشعب الرويس .1

   .لهائلة التي مني بها الروس بسبب دخولها الحرب العاملية األوىلاالخسائر  .2

   .وكراهية القيرص بسبب سياسته الظاملة ،وامل السخط عىل الحكم  القيرصيع .3

   .انتشار الطبقة والتمييز  بني فئات الشعب حتى يف الوظائف .4

   .البالديف  الرشوة واملحسوبية وسوء النظم السياسة واألدارية .5

  قيام الثورة 

د أعـداد القـتىل وتزايـ ،زاد سخط الناس وغضبهم يف روسيا بسبب نقص الطعام والوقـود
  .بني صفوف الجند املشاركني يف الحرب العاملية الألوىل

أذار سـنة  8يف ) بـرت وغـراد ( تجمع الناس يف شوارع العاصمة  إىلأدت مثل هذه األمور 
   .وعم العصيان أرجاء البالد الروسية ،اذار 11يف ا رضابإثم اعلن عامل الرتام  ،م 1917

وأقاموا مجالس منتخبـة مـن سـكان املـدن يف  ،لعاصمةيطرة عىل اسومتكن العامل من ال
يف ) روما نوف لآ (فانتهى حكم  ،ثم قبض عىل القيرص وأرسته ،)مجالس السوفيت(روسيا هي 

  .روسيا

واسـتطاع القضـاء عـىل الحكومـة ورفـع  ،عاد لينني من منفاه يف جمع األنصار واملؤيدين
  :هي ،ربعة بنودأشعار يتضمن 

  .والحكم للسوفييت ،والغذاء للجميع ،للفالحني رضالسالم للجيش واأل 

وقامت الثورة البلشـفية بالسـيطرة  ،ثم اتحد الفالحون والعامل والجنود يف ثورة واحدة 
وأعلـن قيـام أول حكومـة اشـرتاكية  ،م 1917عىل األبنية واملرافق العامة يف ترشين الثاين سـنة 

  س النظام الشيوعي ونرشه يفوضع أس إىلبرئاسة لينني فأرسعت الحكومة الجديدة 
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ومنح العامل حق السيطرة عـىل املعامـل  ،وصدرت قرارات تتعلق بتأميم األرايض ،العامل 
      .وإدارتها

 )1681 -  1676(الحرب الروسية العثامنية 

هو الرصاع الذي دار بـني اإلمرباطـوريتني الروسـية و  1681-1676الحرب الروسية الرتكية 

مع هـدف الهيمنـة اإلقليميـة عـىل أوكرانيـا  ،الثاين من القرن السابع عرش العثامنية يف النصف

يف غـرب  ،انطالقامن املدينة االسرتاتيجية شيهريين عىل الضفة اليمنى لنهر الدنيرب وهـذا يعنـي

  .أوكرانيا

  .تم ترسيم الحدود العثامنية الروسية يف نهر الدنيرب ،بعد الحرب

  الحرب الروسية اليابانية 

رصاع اسـتعامري بـني روسـيا واليابـان سـببه ):  1905 – 1904( الروسية اليابانية الحرب 

  .بني الجيش الرويس والجيش الياباين: التنافس يف السيطرة عىل كوريا ومنشوريا

وكـان  ،بدأت هذه الحرب عندما شنت اليابان هجوماضد روسيا يف ميناء آرثور يف الصني 

متكنوا من إلحاق الهزمية بـالروس يف الـرب وبذلك ،البحرية اليابانيون قد طوروا جيشهم وقوتهم

  .ويف البحر خالل معركة تسوشيام ،يف موكدن مبنشوريا

يف هذه املعركة قامت البحرية الروسية بإرسال أسطول حول العامل بدءامن بحر البلطيـق 

انهـزم الـروس  .سقط بورت أرثور يف يد اليابـانيني .املحيط الهادي من أجل مقاتلة اليابانيني إىل

تـم القضـاء عـىل أسـطول الـروس يف تسوشـيام وتخلـيهم عـن  .يف موكدن بعد معركـة حاميـة

كانت هـذه   1907 – 1905كانت هذه املعركة سببايف تعجيل اندالع الثورة يف روسيا  منشوريا

 .هي املرة األوىل التي تهزم فيها دولة آسيوية إحدى القوى األوروبية يف العرص الحديث

 كة روفانييميمعر 

الفرقـة دار القتـال الفعـيل بـني . 1944سنة  لحرب البـيامعركة روفانييمي وقعت خالل 

تعود سوء سمعة . روفانييمييف جنوب مدينة  وجيش جبال األملاين العرشين املدرعة الفنلندية

  .باملدينة األملانهذا الصدام للتدمري الذي ألحقه 
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خـالل . القصـوى يف فنلنـدا هالشـاملي البــيكانت مدينة روفـانيببمي عاصـمة ملقاطعـة 

منطقـة  إىلكانت مركزاهاماللنقـل نظرالوقوعهـا عـىل الطريـق املـؤدي و  الحرب العاملية الثانية

  .ليناهاماريوامليناء الوحيد الحر يف الشامل  بتسامو

الحكومـة سـمحت  ،1941بني فنلندا واالتحاد السـوفيايت يف  حرب االستمرارعندما بدأت 

بـالتمركز يف البــي للمسـاعدة يف  الـرنويجلقوات جـيش جبـال األملـاين العرشـين يف  الفنلندية

يف بتسـامو ولالسـتيالء  منـاجم النيكـلهدف األملان للسيطرة عىل . الدفاع عن الحدود الطويلة

و كانـت . وقطـع قوافـل إمـدادات الحلفـاء لالتحـاد السـوفيايت ،الرويس ميورمانسكعىل ميناء 

  .سالح الجو األملاينمن  5لوفتفلويت روفانييمي مقر األملان يف البـي وكذلك قاعدة لفرقة 

  معركة روكروا

حـروب )(ورومـا الكاثوليكيـة وإسـبانيا -بني اللربوتستانت الـدمنارك والسـويد وفرنسـا  (

  ).دينية 

قررت فرنسا التدخل طاملا أنها مل تر أن الـدعم كـاف فعـربت قـواتهم الـراين لتشـرتك يف 

لتقوم بتحطـيم قـوة مشـاتها التـي ال  1643 مايو 19النزاع وتالحمت مع الجيوش األسبانية يف 

  .تقهر

  السورية -  الحرب الرومانية

الجمهوريـة هـي حـرب وقعـت بـني ) يالدقبل امل 188 - 192(السورية -الحرب الرومانية

و  اليونـانوشمل القتال فيهـا  أنطيوكس الثالث الكبرييف عهد  واإلمرباطوية السلوقية الرومانية

 .وآسية الصغرى بحر إيجةو  سوريا

وآسـية  اليونـاناندلعت الحرب بني الجانبني بعد حرب باردة تنازعا فيهـا عـىل النفـوذ يف 

التي أنهـت الحـرب  أفاميا - معاهدة أفاميةوانتهت بهزمية ألنطيوكس حيث اقتضت  ،الصغرى

وأجـرب  ،سـقوطها يف أيـدي حلفـاء رومـا إىلانسحاب السلوقيني مـن آسـية الصـغرى مـام أدى 

التالنـت يسـاوي (من الفضة  تالنتا 15,000السلوقيون عىل دفع تعويضات حرب هائلة بلغت 

وصارت رومـا  ،وكان من أهم نتائج الحرب أيضا انسحاب النفوذ السلوقي من اليونان ،)كغ 26

  .البحر األبيض املتوسطهي القوة الكربى الوحيدة املهيمنة يف 

عىل كـل آسـيا الصـغرى مبـا يف ذلـك ) م.ق 196(سيطرت الدولة السلوقية بدأ من العام 

  الذين  الروماناملواجهه مع  إىل، مام أدى تراقيا ىاملناطق الساحلية، وامتد نفوذ الدولة حت
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دخلــوا املنطقــة اليونانيــة يف نفــس الفــرتة مبــا عــرف باســم الحــروب الروميــة الســورية 

)Roman-Syrian War (يف القرتة ما بني )والتـي انتهـت بخسـارة السـلوقيني ) م.ق 188 -192

وقيــع ت إىلواضــطر الدولــة الســلوقية ) م.ق 190(يف العــام  )Magnesia(يف معركــة ماغنســيا 

مـع الجمهوريـة الروميـة، تراجعـت ) م.ق 188(عام  سوريايف ) يف فريجيا(معاهدة صلح أفاميا

  .مبوجبها الدولة السلوقية حتى كيليكيا

 69 -83(حكـم ) Tigranes the Great( كران يت أرمينياأستغل ملك ) م.ق 83(ويف العام 

وقـام مبهاجمـة السـلوقيني والسـيطرة عـىل جـزء مـن  .هذه الفوىض يف الدولة السلوقية) م.ق

، وعـاد )م.ق 69(يف العـام  الرومـانهته مـع مملكتهم يف سوريا، ولكنه مالبث أن هزم يف مواج

حكـم ) Antiochus XIII Asiaticus(ت حكم امللك أنطيخوس الثالث عرش امللك السلوقي تح

، )م.ق 63 -65(ولكنه تابع للقيادة الرومية، وكان أن نافسه ابنه فيبيـب الثـاين ) م.ق 64 -69(

مركـز  سورياوجعل من ) م.ق 63(أنهى الحكم السلوقي يف العام  بومبيإال أن القائد الروماين 

  .قية وهو ماعرف بالوالية الرومانية السوريةاالمرباطورية الرومانية الرش 

  معركه رؤوس الكالب

قبل املـيالد وكانـت مـن معـارك  197معركة كينوسكيفاالي أو معركه رؤوس الكالب عام 

مـن ناحيـه أخـرى  ورومامن ناحيه  فيليب الخامس ملك مقدونيابني  ةالثاني هالحرب املقدوني

يف تقـدير  أخطـأ ن فيليب الخامس مل يتبني قوه رومـا الحقيقـه بعـد صـلح فينيقيـا و أ والواضح 

غريـق وفرغـت رومـا مـن شـوكه عالن روما حريـه بـالد اإل إ املوقف الروماىن من نتائج املعركه 

 إىلوتفرغـت ) االسـكندر األكـرب(احـدى ماملـك العـامل الهيلينسـتى خلفـاء  ةاملقدونيـ ةاململك

  .انطيوخوس الثالث

 ة الريدانيةمعرك

 .جزء من الدولة العثامنية واملامليك

 .املكان قرية الريدانية الواقعة عىل الطريق بني بركة الحاج و القاهرة

 1517كـانون الثـاين  22املوافـق  922ذي الحجة سنة  29وقعت معركة الريدانية بتاريخ 

طومـان بـاى وإعدامـه ول العثامىن والتى انتهت بهزميـة بني طومان باى والسلطان سليم األ  ،م

 .نهاء حكم املامليك وبداية السيطرة العثامنية ملرصإ و . عىل باب زويلة بالخازوق
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بعد قتل رسل السلطان سليم األول قرر التوجه بجيشه صوب مرص بجيش مقـداره مئـة 

وخمسون ألفا مقاتل وصحبه كثري من املـدافع واجتـاز الصـحراء مـع جيشـه ووصـل العـريش 

فقطع صحراء فلسطني وقـد نزلـت األمطـار  1517يناير  11املوافق  922حجة ذي ال 17بتاريخ 

عىل أماكن سري الحملة مام يرست عىل الجيش العثامين قطع الصـحراء الناعمـة الرمـال وذلـك 

بعد أن جعلتها األمطار الغزيرة متامسكة مـام يسـهل اجتيازهـا ووصـل الصـالحية مـع جيشـه 

صـحراء بخمسـة أيـام ويف أثنـاء عبـور الجـيش العـثامين ذي الحجـة بعـد أن عـرب ال 22بتاريخ 

وكان السلطان اململويك يحث البدو عىل القيـام بهـذا العمـل  ،غارات البدو إىلللصحراء تعرض 

وقد اشـتدت غـارات البـدو لدرجـة خـاف الـوزير  ،وكان يدفع مقابل كل رأس تريك وزنه ذهبا

 .ته هو اآلخراألعظم من حدوث معركة كبرية وقد كادت أن تكلف حيا

ألف جندي نصفهم من أهايل مرصـ والنصـف اآلخـر مـن العسـكر  40جمع طومان باي 

مدفع مـع مـدفعيني  200وقد استقدم . ألف مقاتل 30ويف قول آخر كان عدد جيشه  املامليك

من الفرنجة ووضعها يف الريدانية والهدف منها هو مباغتة العثامنيني عند مـروره واإلنقضـاض 

لخنادق وأقيمت الدشم ملئة مدفع وكذلك الحواجز املضادة للخيـول عـىل غـرار عليه وحفرت ا

ما فعله سليم األول يف معركة مرج دابق ولكـن اسـتخبارات العثامنيـني متكنـت مـن اكتشـاف 

خطة الجيش املرصي متكن وايل حلب اململويك خاير بك والـذي دخـل بخدمـة العثامنيـني مـن 

ي والذي كان عىل خـالف مـع السـلطان طومـان بـاي وهـو تأمني خيانة صديقه القديم جانربد

وقد علـم طومـان بـاي بالخيانـة . الذي أشار عىل السلطان سليم باإللتفاف عىل جيش املامليك

 . بعد فوات األوان وتردد مبعاقبته خوفا من أن يدب الخلل يف صفوف الجند

بـأن أظهـر نفسـه  ،يةقام السلطان العثامين بعملية متويهية بعيد اكتشافه للخطـة املرصـ

العادلية ولكنه التف وبرسعة حول جبـل املقطـم ورمـى بكـل ثقلـه عـىل املامليـك  سائرا نحو

فوقعـت املواجهـة  ،بالريدانية وكانت تلك حيلة جانربدي الغـزايل الـذي أبلـغ خـاير بـك ذلـك

 1517يناير  22املوافق 922ذي الحجة  29بتاريخ 

سـاعات وانتهـت بهزميـة  8-7ني واملامليـك مـا بـني استمرت املعركة الضارية بني العثامني

املامليك وفقد العثامنيون خرية الرجال منهم سنان باشا الخادم وقد قتل بيد طومان باي الذي 

قاد مجموعة فدائية بنفسه واقتحم معسكر سليم األول وقبض عىل وزيره وقتله بيده ظنامنـه 

 وأمـراء الجـيش بسـبب الشـجاعة املنقطعـة وأيضا فقد من القادة العثامنيـني. أنه سليم األول

للمامليك ولكنهم مل يستطيعوا مواجهة الجيش العثامين ملدة طويلة فقد خرس املامليك حـوايل 

وفر طومان باي من املعركة ودخل العثامنيون العاصمة املرصية وقـد اسـتغرق  ،ألف قتيل 25

  .امل عىل القاهرةمنهم الكثري من الوقت والرجال حتى استكملوا سيطرتهم بالك
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 )1920(حرب الريف 

  )وتسمى أيضا حرب مليلية(

  محمد بن عبد الكريم الخطايبكانت الثورة الثانية ضد األسبان هي ثورة األمري 

سبانيا عىل مدينة الشـاون وإخضـاع منطقـة الجبالـة، اسـتطاعت أن تركـز اوبعد سيطرة 

جهودها وقواتها يف بالد الريف، وأعلنت الحامية عىل شامل املغرب، فرفض الخطـايب الخضـوع 

  علن معارضته لالستعامر، لألسبان، وأ 

توىل األمري املسلم الخطايب زعامة قبيلة أيـت ورياغـل، وقيـادة املقاومـة يف بـالد الريـف 

زحف الجرنال سلفسرت قائد قطاع مليلية نحو بالد الريف، واحتل بعض املنـاطق دون . املسلمة

ائل بنـي ورياغـل مقاومة تذكر، واحتل مدينة أنوال، وتقدم اثني عرش ميال بعدها؛ فظن أن قب

املناطق الجبليـة ليقيضـ عليـه متامـا،  إىلخضعت له، ومل يدر أن األمري الثائر أراد أن يستدرجه 

  .وأنه ادخر رجاله ملعركة فاصلة

وبعد االنتصار العظيم الذي حققه الخطايب يف أنوال ذاعت شهرته يف بالد الريف وخـارج 

وأعلـن األمـري املسـلم . الصـني وأمريكـا ىلإبالد مملكة املغرب حتـى وصـلت أصـداء انتصـاراته 

  .الخطايب جمهورية مستقلة تحت اسم جمهورية الريف

بهـدف تحقيـق اتصـال عسـكري بـني  الريف إىلواتفق األسبان والفرنسيون عىل الزحف 

جـزأين؛ وهـو مـا يعرضـهم ملوقـف عسـكري بـالغ  إىلالريف، وتقسيم قواتـه  الدولتني وخرق

الحرج، إال أن قدوم الشتاء بربودته أجـل هـذا الزحـف وبعـض العمليـات العسـكرية، وخرسـ 

اتسـعت . ألـف مقاتـل 60ألف شهيد، وبقي بجانبـه حـوايل  20الخطايب يف تلك املعارك حوايل 

ف والتعاون العسكري التام بـني بـاريس ومدريـد وتجدد الزح) م1926= هـ 1344(الحرب يف 

مع تطويق السواحل بأساطيلهام، وقلة املؤن يف الريف؛ ألن معظم املقاتلني يف صفوف الخطايب 

 إىلمن املزارعني، وهؤالء مل يعملوا يف أراضيهم منذ أكرث من عام، وهم يقـاتلون يف جبهـة متتـد 

  .كم 300أكرث من 

دعوة للقبائل لعقد صلح منفرد مع فرنسا أو أسبانيا يف مقابل توجيه  إىلولجأ الفرنسيون 

الحصول عىل حاجاتهم من الطعام، فوجـد الخطـايب أن الحكمـة تقتيضـ وقـف القتـال رحمـة 

  .بسكان الريف وقبائله قبل أن تلتهمهم الحرب، وقبلها الجشع الفرنيس واألسباين
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  " ز "معارك حرف 

    الحرب الزائفة

  إحدى معارك الحرب العاملية الثانية 

ية  مل تقم فرنسا أو بريطانيا بإعالن الحرب عـىل أملانيـا، بـل يف بداية الحرب العاملية الثان

حاولتا االتصال مع هتلر عن طريق القنوات الدبلوماسية، ولكن هذا األخري مل يسـتجب إطالقـا 

 - 1939خـالل عـامي . بعدها قامت بريطانيا وفرنسا بإعالن الحرب ضد أملانيـا. لهذه النداءات

لطـرفني ولكـن مل يكـن ينـوي أي مـن الجـانبني االلتحـام ، حصلت بعض املناوشات بـني ا1940

  .مبارشة بالطرف اآلخر

بالرغم من الحملة الرسيعة يف الرشق، بقت الحدود األملانية الفرنسية رغم إعالن الحرب 

  .الحرب الزائفة، وتسمى هذه الفرتة باسم 1940 مايو 10بينهام هادئة حتى تاريخ 

  ة الزاب الكربيمعرك

قرب نهر الزاب األكرب، وهو أحد روافد نهر  750 يناير 25هـ املوافق  132وقعت يف عام   

وهـو عـم  الـلـهبن عيل بن عبد  الـلـهوقعت املعركة بني عبد . العراق، ويقع فـى شامل دجلة

حيـث التقـي الجيشـان يف . مـوياأل الخليفـة  ومروان بن محمـد السفاح الـلـهأبو العباس عبد 

حث قتل يف مدينة أىب صري  مرصوفر إىل  مروانفانهزم جيش  وأربيل املوصلمنطقة الزاب بني 

ولـذلك تعـد إحـدى  الخالفة األمويةانتهت عمليا  هومبقتل .الشامني أمية يف فكان آخر ملوك ب

ن عبـد الـرحمن بـن معاويـة بـإال  األمـوين، ومل يـنج مـن التاريخ اإلسالمياملعارك الفاصلة يف 

وأسس الدولة األمويـة  األندلسالذي فر إىل  بعبد الرحمن الداخلامللقب  هشام بن عبد امللك

  .بها

  معركة زامة

بـني  .م.ق 202 أكتـوبر 19نشـبت يف . بـالحرب البونيـة الثانيـةمعركة زامة أو مـا سـمي 

ين بقيـادة روما الجيش الانترص . حنبعل برقةوالقرطاجيني بقيادة  ببليوس سيبيبقيادة  الرومان

ومبـارشة عـىل إثـر تلـك . حنبعـل برقـةعىل قـوة قرطاجيـة بقيـادة  سكيپيوكورنليوس  پوپليوس

لسالم، لينهي الحـرب التـي دامـت الهزمية عىل أرضهم، قام مجلس الشيوخ القرطاجي بطلب ا

  .عام 17
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وقرطاجـة كـأقوى قـوتني عسـكريتني يف غـرب البحـر  رومـا، ظهرت م.ق القرن الثالثيف 

صـقلية وقد تقاتل الخصامن ملدة ثالث وعرشين سنة من أجل السيطرة عـل جزيـرة . املتوسط

معركـة الجـزر  م هزمت البحرية الرومانية القرطـاجيني يف.ق 231وبعدها يف . البحر املتوسطو 

أمـن انتصـار رومـا عـىل البحريـة . وأنتهت مـا أصـبح يعـرف بـالحرب البيونيـة األوىل ،اإليجية

وبعـد  ،ومل يؤثر هذا النرص عـىل القـوة الربيـة القرطاجيـة. ها عىل البحرالسيطرة ل ،القرطاجية

 218ويف . أخضـع كـل الـبالد ،ويف غضـون سـنتني. إسبانياجيشه نحو  حنبعلقاد . عرشين عاما

  . وابتدات بذالك الحرب البيونية الثانية. م اعلنت روما الحرب عىل قرطاجة.ق

بالرغم من عرشين سنة من االنتصارات املتواصلة، معظمها عـىل الـرتاب اإليطـايل، إال أن 

ظـل متواجـدا يف إيطاليـا، وإن كـان محـدودا يف جنـوب شـبه  القائد القرطـاجي حنبعـل برقـا

وس كلوديوس نريون يف معركة متوروس القصـرية كاريثم أىت النرص الحاسم الذي ناله . الجزيرة

التي انتهت مبرصع شقيق حنبعل، صدربعل برقة، وقطعت الطريق بغـري رجعـة، وقـد أصـبح 

 إيطاليـااملحروقـة يف جميـع أرجـاء حنبعل بـذلك محصـورا ومجـرب عـىل اتبـاع سياسـة األرض 

وقد ألحق الخزي بالرومان يف تيكينـوس، . كغاز منترص إيطالياوكان هنبعل قد دخل . الجنوبية

وقـد توقـع . تربيا، بحرية تراسيمنه، وأخريا يف كنـاي حيث ذبـح زهـرة جنـود الجـيش الرومـاين

. الدول اإليطاليـة بـالتمرد والتحـالف معـه-حنبعل أن يستخدم تلك االنتصارات يف إقناع املدن

إال أنـه بفضـل تصـميم القيـادة . روماالدول اإليطالية عىل -دنوقد ثار، بالفعل، العديد من امل

الرومانية ونظامهم العبقري يف التحالفات واملعاهدات مع شعوب الرعية، فقد متكـن الرومـان 

وبذلك احتفظـوا وهيسانيا  أرجاء إيطاليا وصقلية من الحفاظ عىل عدد من الجيوش القوية يف

ورغم خسارته لشقيقه ونقص تعزيزاتـه، واصـل حنبعـل عملياتـه العسـكرية . باملناطق الهامة

  .متجها إىل الشامل يف طريقه لروما

م، توىل سيبيو قيادة الفيالق الرومانية، وقرر أن أفضل طريقة إلزاحة حنبعل .ق 205ويف 

ـعة الجـيش القرطـاجي . نفسـها قرطاجـةنية هي بنقل الحرب إىل عن األرايض الروما هـزم برس

حقـق عـدة انتصـارات بـالقرب مـن قرطاجـة . أفريقيـاثم أبحر نحو شامل  ،إسبانيااملتبقي يف 

هـا أبحـر عائـدا إلي ،وبعد أن سمع حنبعـل بانتصـارات سـيبيو بـالقرب مـن مدينتـه. العاصمة

. رجل من املشاة والفرسـان 25000وجند برسعة  12000جلب حنبعل معه . والدفاع عن بالده

حشد سيبيو من خالل التعزيزات القادمة من بالده وتجنيده لرجال . كام جلب أيضا مثانني فيال

م التقـى .ق 2022ويف ت . فـارس 9000رجل مشاة و  30000القبائل املحلية املناوئة لقرطاجة 

ـهامأقوى جي يف منطقـة  ،شني غرب املتوسط يقودهام أقوى قائـدين عسـكريني نفـوذا يف عرص

  التي تبعد حوايل خمسة أميال جنوب غرب  ،زاما
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 ،ووضع قلييل الخربة يف املقدمة ،قسم سيبيو مشاته إىل ثالثة صفوف متوازية. قرطاجة

القائد الروماين تعديال رى جأ . ووقف الفرسان عىل الجناحني. واملحاربني املحنكني يف املؤخرة

مرتا بني كل رسية مؤلفة من  20-10فرتك مسافة فاصلة متتد من  ،واحدا عىل هذا التشكيل

ووضع صفا من  ،ولكن دون فواصل ،نظم حنبعل جيشه بطريقة مامثلة. رجال وأخرى 120

أبواقا نفخ الرومان  ،عندما بدأت مجموعة الفيلة بدأ حنبعل بالتقدم. الفيلة يف مقدمة مشاته

اتجه . جفلت الفيلة. وخلقو ضجة كربى بأقىص ما يستطيعون ،ورضبوا بسيوفهم عىل تروسهم

وهربت األخرى إىل الخلف  ،بعضها نحو الفواصل املرتوكة بقصد يف الصفوف األمامية الرومانية

وردوهم إىل  ،قام الفرسان الرومان بهجوم مقابل عىل الخيالة القرطاجيني. أو نحو الجناحني

وما إن اخرتق القرطاجيون خط . تقدم جيش حنبعل ،ورغم فشل فيلته وتهقر فرسانه. لوراءا

أتاحت هذه املناورة . الدفاع األول للرومانيني حتى انقض الفرسان الرومان عليهم من الخلف

ع قرابة نصف قو  ،ويف نهاية اليوم. لصفي سيبيو الثاين والثالث إحكام تطويق مشاة حنبعل

فر حنبعل وقلة من . وأرس الرومان أكرث من ذلك. زاماجي رصعى عىل حقول الجيش القرطا

تحرك بعدها سيبيو نحو مدينة قرطاجة، ورغم .رجل 1500بلغت خسائر روما حوايل . رجاله

فضل بدال من ذلك منح أهلها سلام  لكنه تدمري املدينةكان باستطاعته  ،نقص معدات الحصار

رفض طلب  حنبعللكن . كرميا، حفظ قرطاجة وسمح لحنبعل بالعودة واستالم القيادة فيها

وأخريا اختار . وهناك إنضم إىل جامعة أخرى مناوئة لروما. تم نفيه إىل سوريا ،ويف اآلخر. روما

قبل أن  ،استمر السالم بني روما وقرطاجة مدة خمسني عام. م.ق 183اإلنتحار بدل األرس يف 

ومل تحصل  ،رب البيونية الثالثة طويالمل تستمر الح. يستل القرطاجيون سيوفهم مرة أخرى

وقتل . م.ق 146سقطت قرطاجة بيد روما يف  ،فبعد حصارملدة أربعة أعوام. حرب رابعة

. ومحقوا املدينة ،الجيش الروماين كل رجال املدينة وباع النساء واألطفال يف سوق الرقيق

  فينيقني الغربيةوبذلك انتهى وجود املدينة التي كانت تسمى قرطاجة وامرباطورية ال

  للهجرة  223مجزرة زبطرة  

 ،قيام البيزنطيني بالتعاون مع حركة بابك الخرمي بالهجوم عىل حـدود  الدولـة العباسـية

   .مجزرة يف مدينة زبطرة) تيوفور(وارتكاب االمرباطور الربيطاين 

تيوفيــل بــن ميخائيــل بــن 'كتــب بابــك الخرمــي إىل حليفــه إمرباطــور الــروم البيــزنطيني 

قـد ' املعتصـم'إن ملـك العـرب " :قائال الحصار' املعتصم'عندما ضيقت عليه جيوش ' جورجس

  . من يحفظها جهز إيل جمهور جيشه ومل يبق يف أطراف بالده
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فإن كنت تريد الغنيمة فانهض رسيعا إىل ما حولك من بالده فخذها، فإنك ال تجد أحـدا 

  ".يس يف وجهك أحد مينعكفإن أردت الخروج إليه فاعلم أنه ل. ميانعك عنها

يف أن يتحرك الروم للتخفيف عنه وكشـف بعـض مـا هـو فيـه، ' بابك'كل ذلك طمعا من 

' زبطـرة'عىل مدينة ' تيوفيل'هـ بعد سنتني من رسالة بابك، وانقض 223يف سنة ' تيوفيل'فخرج 

رث من ألف وأعمل بها السيف، وقتل الصغري والكبري بال إنسانية وال رحمة، وسبى من النساء أك

امرأة بعد ذبح أطفالهن، ومثل مبن صار يف يده من املسلمني، وسـمل أعيـنهم، وقطـع آذانهـم 

، فضـج املسـلمون يف منـاطق الثغـور 'زبطـرة'فأصابها ما أصـاب ' ملطية'وآنافهم، ثم أغار عىل 

ة فاسـتعظمه، وبلغـه أن هاشـمي' املعتصـم'كلها، واستغاثوا يف املساجد والطرقات، وبلغ الخـرب 

  .وامعتصامه: صاحت وهي يف أيدي الروم

لبيك لبيـك، ونـادى بـالنفري العـام، ): وهو عىل رسيره( فأجاب الخليفة العبايس املعتصم 

  .فكانت معركة عمورية. ونهض من ساعته

  موقعة الزالقة

يف مكان املكـان يـدعى   ،هـ479 -رجب  12وقعت أحداث هذه املعركة يف يوم  الجمعة 

نــدلس يف سلســلة فتوحــات  جيــوش املســلمني بقيــادة يوســف بــن تاشــفني غــرب األ  ،الزالقــة

   .ينترصون عىل الصليبيني يف األندلس

ـة املسـلمني جـاءه  الـلــهعندما أعلـن يوسـف بـن تاشـفني نفـري الجهـاد يف سـبيل  ونرص

املتطوعني من كل مكان واجتمعت عنده أعداد كبرية وما كادت سفن املـرابطني تنرشـ قالعهـا 

اللهـم إن كنـت ’عز وجل مخلصـا  الـلـهيوسف بن تاشفني إىل مقدمة سفينة ودعا حتى صعد 

تعلم أن يف جوازي هذا خريا وصالحا للمسلمني فسهل عيل جواز هذا البحر وإن كان غري ذلـك 

شكرا  لـلـهفهدأ البحر وجازت السفن رساعا وملا نزل أرض األندلس سجد ‘ فصعبه حتى ال أجزه

اشفني معه آالف اإلبل ومل يكن أهل األندلس قدر رأوها مـن قبـل ولقد اصطحب يوسف بن ت

فلام دخلت الجيوش ومعها اإلبل ارتفع رغاؤها إىل عنان السامء ففزع أهل األندلس مـن ذلـك 

ـعا إىل  ،خاصة خيولهم التي تر إبال قط وعندما علم ألفونسو بقدوم جيوش املرابطني عـاد مرس

ي األندلس فـاجتمع عنـده أعـداد هائلـة وأرسـل ألفونسـو طليطلة وأعلن النفري العام يف صليب

رسالة طويلة ألمري املرابطني يتهدده ويتوعده ويصف له قوة جيوشه فأمر يوسف بـن تاشـفني 

كاتبه أبا بكر بن القصرية أن يرد عليه فكتب رسالة طويلة أجاد فيها فلـام قرأهـا يوسـف قـال 

فلام قرأ ألفونسـو الرسـالة ‘ لذي يكون سرتاها’هذه رسالة طويلة ولكن اكتب عىل ظهر رسالته 

   .ارتاع منها وعلم أنه بيل برجل له عزم وحزم فازداد استعدادا
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انضم باقي ملوك الطوائف إىل املرابطني وابن عباد منهم الرايض ومنهم الكاره وتكاملت جيوش املسلمني وبلغ 
يف حني  ،ابن عباد يقود مقدمة الجيوشتعدادها عرشين ألفا يقودهم أمري املرابطني يوسف بن تاشفني و 

ويف أثناء ذلك حدث أمر غريب أللفونسو وهو أنه رأى مناما كأنه  ،جيوش ألفونسو بلغ تعدادها خمسني ألفا
راكب فيل وبني يديه طبل صغري وهو ينقر فيه فقص رؤياه عىل القساوسة ومن عنده من اليهود فام أحد 

بالتأويل يهوديا يسأله عن تأويل املنام فقال املسلم لليهودي أنت  منهم تأويلها فدس عىل رجل مسلم عالم
نعم تأويل هذه الرؤيا من ’تكذب ال ميكن أن يكون هذا املنام لك أبدا فأخربه اليهودي باألمر فقال املسلم 

 )يلفال ابحصأب كبر لعف فيك رت ملأ(:  العزيز وهو قوله عز وجل الـلـهكتاب 

  )يرسع موي ذئموي كلذف)(8وراقالن يف رقن اذإف( وقوله

فلم يعجب ذلك التأويـل ألفونسـو وملـا اجتمـع  ،وهذا يقتيض هالك هذا الجيش الذي تجمعه

بهـذا الجـيش ألقـى إلـه ’جيشه رأى كرثته فأعجبته فأحرض العامل املسلم املعرب للرؤيا وقال له 

  .’وأحارب الشيطان والجن واملالئكة محمد صاحب كتابكم

برز الجيشان كالهام عىل حدة وذلك يف منطقة الزالقة غرب األنـدلس فلـام رأى يوسـف 

ولكن هـذا ‘ مل أعلم أن هذا الخنزير قد بلغت قوته ما أرى’كرثة جموع ألفونسو قال للمعتمد 

ان ذلـك يـوم وعنـدها أرسـل ألفونسـو ليوسـف يقـول لـه وكـ ،مل يفت يف عضدهم عن القتال

إن الجمعة لكم والسبت لليهود وهم وزراؤنا وخداما  وال نستغني عنهم واألحد لنـا ’الخميس 

وكان الخبيث يبيت الغدر باملسلمني والهجوم عليهم يوم الجمعـة ولكـن ‘ فاللقاء يكون االثنني

أن املعتمد بن عباد شعر باملكيـدة وظـل عـىل أهبـة االسـتعداد للقتـال يف أي لحظـة يف حـني 

رجـب  12املرابطني خرجوا ألداء صالة الجمعة وخلعوا مالبس الحرب وعند فجر يـوم الجمعـة 

هـ هجم اللعني الغادر ألفونسو بجيوشـه عـىل املسـلمني ظانـا منـه أنهـم غـافلون ولكنـه 479

فوجئ باملعتمد يربز له باملسلمني ودارت رحى الحـرب طاحنـة هائلـة جـدا وضـغط ألفونسـو 

كتيبة املعتمد الذي أبدى صنوفا من البطولة والشجاعة النادرة وظل يقاتل  بالخمسني ألفا عىل

برضاوة وسيفه يف يده حتى أصيب بجراحات كثرية وهو مازال عىل صهوة جواده حتـى أيقنـوا 

الهزمية إذ طلعت عليهم جيوش املرابطني التي ركبت خيلهـا وأخـذت سـالحها ودخلـت حلبـة 

شهورين بقوة الرضـب والرمـي يف القتـال وأمـر يوسـف بـن الرصاع بكل قوة وكان املرابطون م

تاشفني كتيبة السـود عنـده يف جيشـه بالرتجـل فرتجـل أربعـة آالف معهـم الرمـاح والسـيوف 

والخناجر وقامت هذه الكتيبة بعقر خيول الصليبيني وقتل فرسانها وطعن أحدهم ألفونسو يف 

ووقـع  ،تـه أعرجـا بـاقي عمـرهفخذه طعنة خرقت درعه الصلب وأصابته إصـابة شـديدة جعل

الصليبيون يف كامشة بني يوسف واملعتمد فطحنهم طحنا حتـى قتـل الجـيش بـأرسه ومل يبقـى 

  منه سوى ألفونسو الذي هرب يف ثالمثائة فارس ال غري وغنم املسلمون غنيمة 
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 عظيمة وملا عاد ألفونسو لبلده مات هام وغام مام جرى له وللنرصانية عىل يدي املسلمني يف
  .يف اإلسالم واملسلمني وأذل الرشك واملرشكني الـلـهيوم أعز 

بعد أن انتهت هذه املعركة الهائلة عـاد يوسـف بـن تاشـفني إىل بـالده مـرة أخـرى بـارا 
بوعده للمعتمد أال يضم األندلس إىل ملكه ولكنه ترك حامية تقدر بثالثة آالف جندي للـدفاع 

   .أخرى عن البالد يف حالة الهجوم الصليبي مرة

ـق حيـث بـالد الشـام هـو صـالح الـدين  ومن الطرائف أن الذي صـد الصـليبيني يف املرش
يوسف بن أيوب والذي توىل صدهم يف املغرب حيث بالد األندلس يوسف بـن تاشـفني ولكـن 
شهرة األول غطت عىل شهرة الثاين رغم أن الثاين هو الذي أنقـذ األنـدلس مـن الضـياع وأجـل 

  .املةأربعة قرون ك هاسقوط

 معركة الزميل

للمـيالد، بـني جـيش الخلفـاء  633للهجرة، املوافق عـام  12معركة الزميل وقعت يف عام 
  .واالمرباطورية الفارسية بن الوليدخالد الراشدون بقيادة 

ـا» الزميـل «سـار إىل »  ألـيس «ملا فرغ خالـد مـن  كـالحرية، فغـزا أهلهـا  ، وكانـت مرص
وأعجلهم أن ينقلوا أموالهم فغنم جميع ما فيها وقد جال أهلها وتفرقوا يف السواد، وبلـغ سـهم 

  .، سوى الذي نفله أهل البالد1500الفارس 

 أعجـزت النسـاء أن «فلام بلغ ذلك أبـابكر قـال . أرسل إىل ايب بكر بالفتح ومبلغ الغنائم
أعجـزت . » عدا أسدكم عىل األسد فغلبـه عـىل خراذيلـه «رى ، ويف رواية أخ» لدن مثل خالدي

  .النساء ان ينسلن مثل خالد

 ):م883ـ  869/ هـ270ـ  255: (حركة الزنج

مـا ) التاسع امليالدي(الثالث الهجري شهدت يف منتصف القرن  البرصةيشار إىل أن مدينة 
، الذين ثاروا عىل املالكني وأسسوا حكومة لهم كان مقرها مدينـة املختـارة "ثورة الزنج"عرف بـ

الدولـة قبل أن تنهار حركتهم بعـد أقـل مـن عقـدين، وذلـك عنـدما جنـدت ) جنوب البرصة(
  .العرص العبايس وأخطرها ثوراتكل إمكاناتها، فكانت أطول  العباسية

قبل أن تقيضـ عليهـا،  العباسيةالخالفة ، وأنهكت دولة هـ 255ام قامت حركة الزنج يف ع
 والهمـدانيني بـةاملهالوكان عامد هـذه الحركـة يف بـاديء األمـر بعـض العـرب املغـامرين مـن 

، عشـائر عربيـة العـرب، أهل القرى، الزنج: وغريهم، أما الفئات التي شاركت فيها فهي متنوعة
  أما فيام يتعلق بالشخصية التي قادت هذا.. ثائرة عىل السلطة
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الفاريس األصل، وهو شخصية محرية فعال حيث يالقي الباحث الجمع، فهو عيل بن محمد  
صعوبات جمة يف معرفة نسبه، وذلك بفعل تقلباته الرسيعة، تبعا للظروف التي كان مير بها، 

  ..واتصف بأنه رجل طموح وموهوب

  :تعددت دوافع االستجابة لهذه الحركة ما بني سياسية، واقتصادية واجتامعية

ب تردي أوضاع الخالفة، نتيجة تصـاعد نفـوذ األتـراك إىل بسب: الدوافع السياسية -

  ..جانب رصاع خفي بني املرتفني والعبيد وجد متنفسا له يف دعوة عيل بن محمد

نتيجة األوضاع املالية املتـدهورة وظـاهرة التكـوين الطبقـي : الدوافع االقتصادية -

  ..امة العاملةداخل املجتمع اإلسالمي من طبقة ثرية إىل طبقة تجار فالطبقة الع

واتسعت الهـوة مـع مـرور الـزمن بـني هـؤالء وبـني الطبقـة اإلقطاعيـة، وبلـغ التنـاقض 

  ..االجتامعي مداه، مام كان دافعا لالستجابة لنداء الثورة الذي أطلقه عيل بن محمد

بفعل منط حياة فئات العبيد التي كانـت تعـيش يف ظـروف : الدوافع االجتامعية -

لهـا يف تجفيـف املسـتنقعات وإزالـة السـباخ  عـن قاسية وسـيئة مـن خـالل عم

األرايض، ثم نقل امللح إىل حيث يعرض ويباع، لقـاء وجبـة طعـام، فـأرادت هـذه 

  ..الفئات التخلص من هذا العمل الشاق ومن ضنك العيش

عىل رقعة واسعة متتد بـني ) هـ265ـ  255(وقد سيطر عيل بن محمد خالل عرشة أعوام 

غداد، عندئذ عهد الخليفة املعتمد إىل أخيـه أيب أحمـد املوفـق طلحـة األهواز وواسط، وهدد ب

مبحاربته؛ فاصطدم مبجموع الزنج وقتل عيل بن محمد، واستسلم من بقى مـن أتباعـه ومـات 

لعباسـية، اوبإخامد الثورة، أسدل الستار عىل هذه الحركة التي قضت مضاجع الخالفة ..العديد

ــ 255(واألرواح والتي دامـت أكـرث مـن أربعـة عرشـ عامـا  وكلفتها الكثري من الجهد واألموال

  ) هـ270

  معارك امللكة زنوبيا 

م حكمت زنوبيا مملكـة تـدمر بعـد وفـاة زوجهـا أذينـة 272يف عام :معارك امللكة زنوبيا

وكانـت امـرأة قويـة اسـتطاعت أن تـدير شـؤون مملكتهـا  ،بالوصاية عىل ابنهـا وهـب الـالت

بني زنوبيا وقواتهـا العسـكرية وبـني .نوبيا استقاللها عن الرومانوقد أعلنت ز . بشجاعة وحكمة

  .الرومان وقواتهم العسكرية بقيادة اإلمرباطور رأوليانوس
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م قام اإلمرباطور أوليانوس بجيشه الكبري أن ينترص عـىل امللكـة زنوبيـا أمـام 272ويف عام 

أوليـانوس إىل رومـا  و اقتادهـا .خرست زنوبيا املعركـة كـام خرسـت مملكتهـا.إنطاكية وحمص

  .و ماتت زنوبيا يف سجنها يف روما .مكبلة بالسالسل هسري ا

  حروب الزولو 

بني القـوات الربيطانيـة وبـني .محاولة بريطانية السيطرة عىل قبائل الزولو .حروب الزولو

جرت معارك طاحنة بني القوات الربيطانية وقبائل الزولو اسـتخدم فيهـا اإلنجليـز .قبائل الزولو

وقد سقط ) السكاكني ( سلحة النارية بينام كان الزولويون يحاربون بالسهام والرماح واملدي األ 

عرشات اآلالف من الزوليني يف هذه املعركة كام تكبدت القوات اإلنجليزية العديد مـن القـتىل 

 .م1879خرس الزولويون الحرب أمام القوات الربيطانية وذلك يف عام .والجرحى
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  "س " معارك حرف

   م1619 معركة سابالت

بني أتباع املذهب الربوتسـتانتي والكـالفني :حرب الثالثني:باإحدى املعارك الدينية يف أورو 

إنتهـت بهزميـة :من جهة أخـرى) مرباطورية العثامنيةاإل بزعامة (من جهة واملذهب الكاثولييك 

  .الربوتستانت

فقد انضم لثـورتهم الكثـري مـن . عند بداية التمرد) الربوتستانت(رجحت كفة البوهيميني

، 1619أن انتفضـت عـام  النمسـا السـفىلاللوثرييني والكلفنيني، ومـا لبثـت  النمسا العليانبالء 

الربوتستانتي حملـة  ترانسيلفانيانفسها، ويف الرشق قاد أمري  فيينابجيشه  الكونت تورنوحارص 

طور الذي كان مشغوال بحرب األسكوك بادر اإلمربا. بدعم من السلطان العثامين املجرقوية إىل 

قائـد  الكونـت بوكـويفهـزم . بإعداد جيش لوقف اجتياح البوهيميني وحلفائهم لكامل لـبالده

معركـة الجيش اإلمرباطـوري قـوات مـن اإلتحـاد الربوتسـتانتي بقيـادة الكونـت مانسـفيلد يف 

ت الكونت تورن مع براغ فتخىل عـن مام أدى لقطع اتصاال . 1619 العارش من يونيويف  سابالت

حصار فيينا، كام تكلفت هزمية سابالت الربوتستانت حليفهم الهام اآلخر كارلو إمانوييل الـذي 

ان كــارلو إمــانوييل قــد أرســل فعــال أمــواال ضــخمة كــ. هابســبورغلطاملــا عــارض توســع آل 

، كشـف أرس املستشـار امليـداين بـالد الـراينللربوتستانت وحتـى جنـودا إىل حاميـة القـالع يف 

  .ملانسفيلد مشاركة دوق آل سافويا فأجرب عىل الخروج من الحرب

رغم هزمية سابالت، ما زال وجود جيش الكونت تورن يشكل قوة فعالـة، وكـذلك متكـن 

مـا  وقعت النمسـا العليـا والسـفىل التـي. مانسفيلد من إعادة تنظيم جيشه يف شامل بوهيميا

  . زالت تحت سيطرة الثوار تحالفا مع بوهيميني أوائل أغسطس

  :1870معركة سادو 

معركة سادوا هي معركة وقعت بني قوات بسامرك القائد االملاين والنمسـا وكـان الهـدف 

وقد ضمن بسامرك قبل الحـرب وقـوف فرنسـا .ىل االتحاد االملاينإمنها ضم مقاطعة هولشتاين 

يطاليا الطامعة يف إعادة البندقيـة املحتلـة مـن قبـل إ وتحالف مع .يادوروسيا وبريطانيا عىل ح

م هزمت فرنسا أمام بروسـيا وعقـدت معاهـدة بـراغ بـني بروسـيا 1866ويف متوز عام  .النمسا

اعطاء الدوقيتني هولشـتاين وشـلزويج لربوسـيا وتنـازل النمسـا عـن :والنمسا نصت عىل ماييل

وقد خطـط .اين بزعامة بروسيا شمل جميع دول شامل املانياالبندقية إليطاليا وتكوين اتحاد امل
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إن املشـاكل العويصـة ال تحـل :بسامرك بحكمـة وكفـاءة لتحقيـق االتحـاد االملـاين حيـث قـال

  .وإمنا بالدم والحديد ،بالخطب الرنانة

  م 1776:معركة ساراتوغا

ة اســتقالل واعلنـوا وثيقــ .سـتعامر الربيطــاينسـتقالل بالدهــم مــن اال ااعلـن األمريكيــون 

  .الواليات املتحدة األمريكية تضمنت حقوق اإلنسان

واجتمعوا يف مدينة فيالديلفيـا وقـرروا إنشـاء جـيش وتعيـني جـورج واشـنطن قائـدا لـه 

وقـد متكـن جـيش املسـتعمرات بقيـادة واشـنطن مـن التصـدي  .واعلنوا الحرب عىل بريطانيا

ورفعـت املعركـة .ستسالم يف معركة ساراتوغاوإجبار القائد الربيطاين عىل اإل  ،للقوات الربيطانية

ىل إمام دفع فرنسا وإسـبانيا وهولنـدا إىل املشـاركة الفعليـة .الروح املعنوية للجنود األمريكيني

عرتفت اع معاهدة باريس التي يجانب الشعب األمرييك مام أجرب بريطانيا عىل اإلستسالم وتوق

   .د هذه املعركة أول رئيس جمهورية ألمريكا، واصبح جورج واشنطن بعفيها بإستقالل أمريكيا

  حرب الساعات الستة 

  1967معركة تل الذخرية يف القدس

وضـع  1967أيـار  30يف  مرصـو  األردنفبعد أن تم توقيـع اتفاقيـة الـدفاع املشـرتك بـني 

الجيش العريب األردين يف حالة تأهب قصوى، وجرت معارك عىل طول الجبهة وحـارب الجـيش 

تـل الشـيخ و  تل الرادارو  جبل املكربو  باب الوادو  اللطرونو  القدسالعريب األردين من جديد يف 

 الخليـلو  طـولكرمو  جنـنيو  نـابلسو  املطلـعو  الشـيخ جـراحو  تل النبي صـموئيلو  عبد العزيز

ومـا تعـرض ) سورياو  مرصاملوعود من (عدد والعدة وإنعدام الغطاء الجوي وبالرغم من قلة ال

ر جسيمة حتى أن بعض الرسايا قاتلت حتى أخر رجل فيهـا له الجيش العريب األردين من خسائ

فإن روح التضحية والشجاعة واإلرصار عىل القتـال حتـى آخـر طلقـة وأخـر رجـل وبعـد نفـاذ 

 ةت القـوات السـورييـردن باقواتها بققامت سوريا مبد األ  ةاالردني ةالرجال البواسل عىل الجبه

قـام الجـيش السـوري  ردين وحينهـاي األ حتـى وصـول الجـيش االحتيـاط ةردنيـاأل  ةعىل الجبه

واجرب العـدو الصـهيوين عـىل الرتاجـع وقتـل  مبعركتني متتاليتني ضد ارسائيل للدفاع عن االردن

ن مبجـزرة بورلوفـوت الشـهريه و ردن قـام السـوريرض األ أعـىل و عداد هائلـه أ رسائيلني بإجنود 

رسائـييل وتـدمري إلـف أ ربعـني يزيد عـن ا ما ةردنين عىل الجبه األ و بئسائيل حيث قتل السوري

  لف دبابه واله وهذا عدد اخاف امريكا والعامل وصنف أ خمسني 
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رض أعىل  تجمع واملجزره حدثأ اقوى انتصار للعرب عىل الصهاينه واندهاش العامل  عىل أنه

حتى وصول الجيش االحتياطي والذي أجرب العدو قبل الصديق أردنية وسورية  ردن بأيدياأل 

لهذا الجيش بالشجاعة واالحرتاف والتفاين، فقد رصح أحد جرناالت الجيش عىل أن يشهد 

اإلرسائييل بأن هذه الحرب كان ميكن أن تسمى حرب الساعات الستة ال األيام الستة لوال 

. أياما فيام انهزم اآلخرون خالل ساعاتواألردين اللذين بقيا يحاربان  صمود الجيش السوري

لية عىل الجبهة األردنية بأيدي السوريني أكرب من جميع الجبهات وقد كانت الخسائر اإلرسائي

  .األخرى مجتمعة

ويف رسالة من محافظ القدس أنور الخطيب للعقيد عطـا عـيل أحـد القـادة األردنيـني يف 

سيسجل لك التاريخ ولجنودك الوقفة البطولية، لقـد بـذلتم  :معركة تل الذخرية يف القدس قال

كلام ذكر الجيش األردين أمـامي يف أيـة مناسـبة أن احنـي هـامتي إىل فوق املستطاع، لك عيل، 

  .األرض إكراما ملا شاهدت منك ومن رجالك من بطولة يف هذه املعركة

  معركة سان أنطونيو 

عندما أعلن املستوطنون األمريكان يف تكساس استقاللهم عن املكسيك عـام .معركة اآلمو

بـني الجـيش  .الثائرين ضـد املسـتوطنني األمريكـانأرسلت املكسيك جيشها لالتفاق مع  1835

  .املكسييك والثائرين وبني قوات املستوطنني األمريكان

جرت معركة طاحنة يف سان أنطونيو وعىل الرغم من تفوق عدد ) م1848-1846(يف عام 

  .القوات املكسيكية إال أن التكساسيون رفضوا االستسالم وقاتلوا حتى آخر رجل

املكسييك أن يحصد سوى القتل والدمار إضافة إىل ما قدمه األمريكان  مل يستطيع الجيش

تعـد هـذه املعركـة مـن الفلكلـور  .من تضحيات يف األرواح إذا امتألت ساحة املعركة بقـتالهم

معاهـدة ) م1848 1846(تبع حرب املكسـيك والواليـات املتحـدة األمريكيـة يف عـام  .األمرييك

ها تم إعطاء الواليات املتحـدة األمريكيـة مقاطعـات واسـعة غوادالوب هيدالغو والتي مبقتضا

والتي كانت سابقا جزءا من املكسيك ووفق رشوط املعاهدة تنازلـت املكسـيك عـن مطالبتهـا 

كحـدود للمكسـيك ) ريوغرانـدي ( لتكساس وتخلت عن نيومكسيكو وكاليفورنيا واعرتفت ب 

  .الجديدة

  سانت ألبانزالويل

يف  النـزاع الـداخيل) م1485-م1455(األهلية حدثت بني عـامي املعاركهي مجموعة من 

  رسةأ شعار  الوردة الحمراءو كانت  ،يوركو  النكسرتالذي قام بني ارسيت  انجلرتا
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م  1399عام  امللك ريتشارد الثاينرسة يورك و منذ خلع أ شعار  الوردة البيضاءالنكسرت و  

  .م 1484-1455رسة النكاسرت بالعرش و كانت الحرب قد قامت بني عامي أ احتفظت 

مارجريـت كـان تحـت سـيطرة زوجتـه امللكـة  هرني الثاينمشكلة قيام الحرب أن امللك 

و يف صـف  ،إدمونـد بـدفورت سمرسـتو دوق  ،وليم دي البـول كسفوليساندها دوق  ،أنجو

قلق شعبي عىل الخسائر املعارضة لهؤالء كان دوق يورك ريتشارد الذي حظي بتأييد ناجم عن 

م قتل دوق سـفولك بعـد نفييـه و يف الفـرتة مـا بـني  1450و يف عام  ،و فساد البالط فرنسايف 

  .م اختل عقل امللك فعني دوق يورك حاميا 1545 - 1453عامي 

 1460عام  نورثهامبتونومعركة  ،م انترص آل يورك1455سانت ألبانزالويل عام ويف معركة 

مبوجبه ريتشارد أن يكـون خليفـة  اتفاق خولو دار  ،ل يورك أرس هرني فيهاآ حيث استطاع م 

بـادرت إىل  ،امللكة مارجريت التي كانت تخىش من فقدان ابنهـا ملـرياث العـرش و لكن ،لهرني

التـي قتـل فيهـا زعـيم يـورك  ويكفيلـدم هي معركـة  1460ش و دارت معركة عام و حشد جي

و لكـن مارجريـت متكنـت مـن هزميـة  ،أضحى ريتشارد ينفل إيرل ووريك زعيم فريق يوركو 

بن ريشارد دخل إىل لندن يف عضـون هـذا ابيد أن  .م 1461و أنقذت هرني عام  ،ريتشارد هذا

  .إدوارد الرابعسم او توج ملكا ب

نجلرتا فانتهت بهـذا سـياده اإلقطـاع اوقد نجم عن هذه الحرب إضعاف سلطة النبالء يف 

  .يف البالد

  )  حرب أسطورية( حرب السبعة 

الرصاع عىل عرش طيبة بني األخـوين إتيوكـل وبـولينيس بعـد ) م .ق663( حرب السبعة 

أسفرت الحرب عن فاجعة مرصع الشقيقني .بني األخوين إتيوكل وبولينيس.موت أبيهام أوديب

هـذه مل يحصـل أحـد األخـوين عـىل العـرش ملـوتهام و خلـد  :نتـائج الحـرب.يف مبارزة بيـنهام

  .)السبعة ضد طيبة(سيه آ األسطورة اسخيلس  يف إحدى م

 معركة السبلة

ــة حــدثت يف  ــة الســبلة هــي معرك ــارس 30معرك ــ 1929 م مملكــة الحجــاز ونجــد ني ب

بقيـادة  اإلخـوانوبـني قـوات  عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سـعودبقيادة امللك  وملحقاتهام

هـت انت والزلفي األرطاويةما بني  روضة السبلةيف  وسلطان بن بجاد فيصل بن سلطان الدويش

، وتعترب آخر املعارك الرئيسية التي خاضها عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعودبانتصار قوات 

  .تأسيس اململكة العربية السعوديةعبد العزيز يف سبيل 
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  :السبي البابيل

شـهر ملـوكهم أ كـان ) أكـدة (الكلدانيون هم قبائل بدوية سامية اشتق اسمها من قبيلة 

الحمالت الحربية التي كان يشـنها عـىل  عاملهأ هم أ ومن  ،سنة34نبوخذ نرص الذي حكم مدة 

حيث تم القضاء عليها  ،ومنها الحملة التي شنها عىل مملكة يهوذا يف القدس ،املناطق املجاورة

ثم تبعته الحملة الثانيـة التـي عرفـت بالسـبي البـابيل  ،)م.ق 597(ىل بابل عام إوسبى اليهود 

وقـد سـمي  ،ادهم القائد قـورش الفـاريسعأ وبقي اليهود يف بابل حتى  ،)م.ق 587(الثاين سنة 

  .العاصمة )بابل(ىلإسم نسبة البابليون بهذا اال 

  معركة ستالينغراد

  إحدى معارك الحرب العاملية الثانية

حصـار واملعـروف ب( لينينجـرادقامت الجيوش األملانية برضب حصار شـديد عـىل مدينـة 

وات الفنلنديـة، ومـن الجنـوب القـوات األملانيـة، قامـت ، ساعدتها من الشـامل القـ)لينينجراد

عن مهاجمـة املدينـة، بيـنام أصـدر  وامتنعت نهر سيفرالقوات الفنلندية بوقف هجومها عند 

ع إمـدادات املـؤن الغذائيـة طـهتلر أوامره بأن متسح مدينة لينجراد عن وجه األرض، فقـام بق

ملدينة حتى حصلت مجاعة يف البالد، ويف أثناء ذلك ركز القصف الجـوي عن اواملعدات الطبية 

ألـف  800تـه؛ أ نحو مليون مـدين تحـت وط حصار لينينجراد ملوتواملدفعي عىل املدينة، أدى 

أيام، جدير بالذكر أن املنفذ الوحيد  506منهم ماتوا بسبب املجاعة والحصار الذي استمر نحو 

  .والتي تقع بني معسكرات الجنود األملان والفنلنديني بحرية لودجاودة للمدينة كان املوج

كانـت مـن و ، أعد الجيش األملاين لعمليـة هجوميـة، 1942 - 1941بعد الشتاء املمتد بني 

، لذلك قررت القيـادة )البنزين(ات أكرب املشاكل التي عاىن منها الجيش األملاين هي قلة املحروق

  .موسكواألملانية التوقف عن الوصول إىل 

رغم تردد هتلر، واملعارضة بني ضباطه، ومـع زيـادة الـدعم لخطـوط املعركـة يف شـوارع 

من مساحة املدينة، لكـن اسـتنفذت قـوى الجـيش % 90، استطاع األملان أن يحتلوا ستالينغراد

األملاين وذلك النجراره لحرب شوارع مع بقايا الجيش السـوفيتي يف رصاع مبـارش ومريـر، ومـع 

تركه القوات الرومانية والهنغارية لحراسة األماكن املسيطر عليها، اسـتطاع السـوفيات التغلـب 

، الجنـود األملـان الـذي أورانـسة سـميت بسهولة عىل ما تبقى من جيوش املحور خالل عمليـ

  غم حصول تبقوا يف املدينة حورصوا وتم قطع جميع اإلمدادات العسكرية عنهم، رغم ذلك ور 
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مجاعة بينهم؛ أمرهم هتلر بالقتال حتى آخر جندي يتبقى لديهم، قاتل هؤالء الجنود وأظهروا 

  .صمودا وثباتا ال يوصف وشجاعة رغم كل الظروف الصعبة التي مروا بها

بسبب النقص يف الغذاء والعتاد العسكري والوقود، بدأت وترية الحرب لدى األملان تقـل، 

ويف . 1943فربايـر عـام /شـباط 2م جزيئ من القوات األملانيـة املحاربـة يف أدى ذلك إىل استسال 

محاولة يائسة من هتلر ملنـع االستسـالم، قـام برتقيـة القائـد فريـدرش بـاولوس قائـد الجـيش 

  . يستسلم أي ضابط يحمل هذه الرتبة من قبل أبداالسادس إىل مارشال، ألنه مل

أدت املعارك يف ستالينغراد إىل خسائر فادحة بني الطـرفني، والتـي صـورت بـأكرب معركـة 

  .منهم من املدنيني العزل 100,000دموية يف التاريخ، قتل ما يقارب عن مليون ونصف إنسان، 

  معركة ستامفورد

يف  1066 سـبتمرب 25يف  والـرنويج إنكلـرتامعركة جرس ستامفورد هي معركة قامـت بـني 

ويليـام دوق  :م طمـع ثالثـة بعرشـه وهـم 1066بعد وفاة إدوار عـام . الفايكينغإطار غزوات 

وانتخب مجلـس . نورماندي وهارالد هاردرادا ملك الرنويج وهاريلد غودوينسن إيرل ويسكس

كوريث لعرش إدوار، فأدرك أن اآلخرين يهيئـان الجيـوش للحصـول عـىل " هارالد"لك شورى امل

شـقيق امللـك اإلنكليـزي،  توسـتيغنزل هارالد هاردرادا إىل الشاطئ وانضم إليه جـيش . ماورثه

الجيشان عىل جرس ستامفورد ودارت معركة رشسة، ومـع حلـول املسـاء كـان كـل مـن  والتقى

 .هارالد وتوستيغ قد قتال وهزمت جيوشهام كليا

كان هارولد قبل أن يصبح ملكا قد وقف ضد أخيه توستيغ حني متـرد عليـه أهـل مرسـيا 

بسبب الرضائب العالية املفروضة عليهم وزاد هذا من شعبيته وساهم يف بلوغه الحكـم لكنـه 

 هارالـد هـاردراداذهـب توسـتيغ إىل ملـك الـرنويج . أثر عليه ألنه أشعل النار بينه وبني أخيـه

فتحركوا نحو الساحل اإلنكليزي وعنـدما وصـلوا . وحرضه عىل غزو إنكلرتا واقتسام عرشها معه

  .التغلب عليها اولكنهم استطاعو  ونورمثربيا مرسياوتوغلوا يف الداخل تصدت لهم قوة من إيريل 

أيام قرب نهر ستامفورد عندها باغـت  4اسرتاح الجيش الرنويجي يف معسكرة  بعد النرص

هارولد الرنويجيني دون أسلحتهم ودروعهم، ويقال أن هناك نرويجيـا ظـل يلـوح بفأسـه مـام 

وصـلت التعزيـزات الرنويجيـة . أعطى زمالءه بعض الوقت ليجهزوا أنفسهم ولكنه قتـل بـرمح

فرت يف النهاية عن انتصار هارولد اإلنكليزي ومـوت هارولـد التي أطالت أمد املعركة لكنها أس

  .الرنيجي وأخذ هارولد عهدا من الرنويجيني بعدم العودة والهجوم عىل إنكلرتا
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ـا جديـدا  أنهت تلك املعركة عهد قرنني ونصف من غـزوات الفـايكنغ، وقـد أضـافت نرص

كم جنوبـا ليواجـه  400للملك هارولد عىل أن هذا النرص مل يفده كثريا ذلك أنه اضطر للتحرك 

اليوم هناك نصب تذكاري موجود . دوق نورماندي حيث قتل يف معركة هاستينغز وليام الفاتح

يحمـل اسـم املعركـة؛ وهـو ملعـب فريـق تشليسـ  لنـدنيف ميدان املعركة، وهناك ملعـب يف 

  .اإلنجليزي

  حادثة رساييفو

وزوجته أثناء زيارتهام "فرانز فرديناند" النمساوي، اغتيل وريث العرش 1914 يونيو 28يف 

مـام أجـج " جـافريلو برينسـيب" الرصيبعىل يد الطالب  البوسنة والهرسكيف منطقة  لرساييفو

  1914عام .وأشعل فتيل الحرب العاملية األوىل الرصبالنقم النمساوي عىل 

أرسـلت الحكومـة " فرانز فردينانـد" النمساويثة رساييفو ومقتل وريث العرش بعد حاد

  .لة للحكومة الرصبية مبثابة تهديدرسا النمساوية

، وبهـذا اإلعـالن 1914 يوليو 28يف  رصبياالحرب عىل  النمسابعد شهر من األزمة أعلنت 

وإعالن الحـرب  رصبياإىل نرصة  روسيابدأت آلية التحالفات األوروبية يف العمل حيث سارعت 

  .روسيابإعالن الحرب عىل  أملانيافقامت  النمساعىل 

وبذلك تعترب حادثة رساييفو الفتيل الذي أشعل نار الحرب العاملية األوىل، وعندما بـدأت 

ورسعـان مـا  ،فرنسـاو  اروسـيالحـرب ضـد  أملانيـا، أعلنت هنغارياـ  النمسابالتعبئة ضد  روسيا

الحـرب عـىل  هنغاريـاـ  النمسـا، كام أعلنـت أغسطس 4يف  أملانياالحرب عىل  بريطانياأعلنت 

الدولـة أمـا  ،يف عزلـة الواليـات املتحـدةكـام كانـت  ،لفرتة عىل الحيـاد، إيطالياوبقيت . روسيا

 29تدخل الحـرب حتـى  ، فلمبأملانيا، والتي تنامت ارتباطاتها لروسيااملعادية تاريخيا  امنيةالعث

  .البحر األسودحني قام أسطولها بقصف املوانئ الروسية عىل  أكتوبر

  معارك رسجون الثاين 

بـني جـيش  .معارك رسجون الثاين  لتوحيـد القبائـل السـومرية واألكديـة تحـت سـيطرته

  .رسجون األكدي الثاين وبني جيوش السامرة وكركميش وبابل والفرس

تي جابهتـه عنـد تقدمـه بجيشـه شن رسجون حربا ضارية ضد الجيوش ال :وقائع املعركة

  .نحو بالدهم وألحق الهزائم بهم
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و احتـل  .م.ق 717عـام  و احتـل كـركميش. م.ق 721احتل السـامرة عـام  :نتائج الحرب

ووصل رسجون بتقدمه حتـى الخلـيج العـريب جنوبـا وحـدود عـيالم رشقـا  .م.ق 710بابل عام 

و استطاع توحيد القبائل  .بيض املتوسطوالجهة الغربية من منطقة نهر الفرات وحتى البحر األ 

  .السومرية واألكدية تحت سيطرته

  املعارك رسيالنكا 

أعطى الرئيس سـلطات خاصـة لقـوات األمـن واملخـابرات مـن أجـل .املعارك يف رسيالنكا

بني قـوات األمـن واملخـابرات .وهم أقلية يف مواجهة السنهاليني وهم األغلبية" التأميل " رضب 

شخصـا مـن التاميـل يف حـوادث  380املعـارك عـن مرصـع  عـن نتج.بني التاميلالرسيالنكية و 

  .العنف الطائفي واالنتقامي الذي قام به الجيش النظامي

 حرب السفر برلك

  :)وتعرف كذلك بحملة ترعة السويس األوىل(حملة السفر برلك 

الحـرب خالل  مرصضد القوات الربيطانية يف  الدولة العثامنيةهي حملة عسكرية شنتها 

، لكن بعد فشلهم يف ذلك تم إرسال الرجـال للقتـال قناة السويسلالستيالء عىل  العاملية األوىل

  .أوروبايف 

، وسميت كذلك ألنها أول حـرب شـنت "الحرب األوىل"وتعني تركية ) السفربرلك(وكلمة 

زب االتحاد والرتقي عـىل الـرغم مـن الوضـع من قبل ح عبد الحميد الثاينبعد إزاحة السلطان 

  ".الرتحيل الجامعي"املرتدي آنذاك للدولة العثامنية، وقيل أيضا أن معناها 

ــة يف  ــدأت الحمل ــام  28ب ــاين ع ــانون الث ــت ب 1915ك ــني يف ام وانته  3نســحاب العثامني

جندي بقيادة  18,000رسال جيش قوامه اب العثامنيونالعام نفسه، حيث قام  فرباير من/شباط

جـون فتصـدت لهـم القـوات الربيطانيـة بقيـادة . كريس فون كرسنشـتاينوالعقيد  جامل باشا

  .جندي 30,000بجيش قوامه  ماكسويل

أمـا . مـن االحـتالل الربيطـاين قناة السويسالهدف املعلن لحرب السفر برلك كان تحرير 

ومسـتعمراتها اآلسـيوية وخاصـة  بريطانيـاقي، فكان قطع طـرق املواصـالت بـني الهدف الحقي

  .أوروباكام كان الهدف تجنيد الرجال وإرسالهم للقتال يف . الهند

م  1915شباط عام  3يف  قناة السويسعىل ضفاف  معركة رمانةمنيت الحملة بالفشل يف 

  جندي عثامين قتىل بنريان مدفعية البوارج الربيطانية  1500حيث سقط 



 
  

285 
 

، إال أن الدولة العثامنيةغم من فتوى الجهاد التي أعلنتها وعىل الر . قناة السويسوالفرنسية يف 

  .الحملة فشلت يف إثارة جموع املرصيني

  .الحرب العاملية األوىلللقتال يف  أوروبافشل الحملة أرسل الرجال إىل وبعد 

  غزوة سفوان

مـن  $محمـدحـني قـدم نبـي اإلسـالم . غزوة سفوان، ويطلق عليها اسم غزوة بدر األوىل

كـرز بـن جـابر ال ليال مل تبلغ العرشة حتـى غـزا وخـرج خلـف إ مل يقم باملدينة  غزوة العشرية

عـى التـي ترسـح للمر  )ي الـنعم واملـوايشأ (غار قبل أن يسلم عىل رسح املدينـة أ وقد  الفهرى

بالغداة خرج يف طلبه حتى بلغ واديا يقال له سفوان باملهملة والفاء ساكنة وقيل مفتوحة مـن 

ناحية بدر ولذا قيل لها غزوة بدر األوىل وفاته كرز ومل يدركه وكان قـد اسـتعمل عـىل املدينـة 

  .عيل بن ايب طالبوحمل اللواء وكان أبيض  زيد بن حارثة

  معركة السقاطية

حـدى إ وهـي  ،نتهت بهزمية الفرس هزمية ساحقةاللهجرة  13املسلمني والفرس سنة  بني

  .م635-634ن بقيادة املثنى بن الحارث و املسلم( .فتوح يف العراق وبالد فارسلمعارك ا

 ومعـهبعد ذلك النرص الساحق للمسلمني يف معركـة الـنامرق بقيـادة القائـد أبـو عبيـد 

القـادة والجنـد البواسـل تقـرر أن تتجمـع القـوات العربيـة  املثنى بن حارثة الشـيباين وبـاقي

اإلسالمية للتحرك من الحرية إىل اليس الساموة حاليا ومنها إىل ذي قار وبعدها لالندفاع صـوب 

كسكر التي كان ينوي القائد الفاريس التحرك من خاللها إىل ذي قار وتقع كسـكر قـرب واسـط 

املسـار  ا يكون االتجاه للطرفني متعاكسا ولكنـه عـىلوغالبا هي منطقة قلعة سكر الحالية وبذ

واإلحداثيات فتحقق اللقاء والتقى الجيشـان العـريب والفـاريس أوال يف السـقاطية والتـي  نفسه

تقع يف الطريق إىل كسكر وقربها وكان القائد العام أبو عبيد قد عني املثنى قائدا عـىل مقدمـة 

خربته الجيدة باملنطقة وحدث اللقاء كام تقدم بـني الجيش من خيالة الفرسان وذلك لدرايته و 

الفريقني يف السقاطية قرب كسكر فدارت معركة عنيفة حامية انتهت بـدحر الجـيش الفـاريس 

  .وهزميته وقد فر القائد الفاريس نريس إىل املدائن

بـالقرب " باقسـياثا"هـ، وبعدها بخمسة أيام تقدم أبو عبيـد إىل  13من شعبان سنة  12

بل وانترص عىل الجيوش الفارسية بقيادة الجالينوس وهو مـن كبـار قـادة الفـرس، وكـان من با

رستم قد أرسله بعد هزمية الفرس يف النامرق والسقاطية فانترص عليه أيضا أبو عبيد يف موقعة 
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باقسياثا، ثم انسحب أبو عبيد بن مسعود الثقفي بجيشه إىل الحرية، وأخذ يدبر األمـر ويـوزع 

 .واتخذ الحرية مركزا لهالحاميات، 

تعجب رستم كثريا وأصابته الحرية والدهشـة مـام يحـدث، إذ كيـف ينترصـ هـؤالء بعـد 

ينترصون عىل الفـرس يف ثـالث مواقـع متتاليـة يف ! غياب خالد بن الوليد ومعه نصف الجيش؟

   .تسعة أيام

  عملية السالم للجليل

أو مـا أطلقـت عليـه إرسائيـل اسـم عمليـة  لبنـانوتسمى أيضا بغـزو  1982 لبنانحرب 

فتحولت أراضيه إىل ساحة قتال بـني  بلبنانهي حرب عصفت  ،السالم للجليل وعملية الصنوبر

إىل عـدد مـن  الحـربترجـع أسـباب هـذه . وإرسائيـل وسـوريا منظمـة التحريـر الفلسـطينية

الذي نظم  اتفاق القاهرةاألحداث التي جرت يف الرشق األوسط خالل السنني التي سبقتها، من 

 .الحرب األهلية اللبنانية، إىل لبنانوجود الفصائل الفلسطينية املسلحة يف 

عندما قررت الحكومة اإلرسائلية شن عمليـة عسـكرية  1982 حزيران 6بدأت املعارك يف 

، شـلومو اململكـة املتحـدةبعـد محاولـة اغتيـال سـفريها إىل  منظمة التحرير الفلسـطينيةضد 

بعـد أن هاجمـت  جنـوب لبنـانبـاحتالل  إرسائيـلنضـال، قامـت  أرجوف عىل يد منظمة أيب

واملليشــيات املســلحة اإلســالمية اللبنانيــة،  والقــوات الســورية منظمــة التحريــر الفلســطينية

منظمة انسحبت . يف بريوت الغربية السوري الجيشوبعض وحدات  منظمة التحريروحارصت 

بعـد أن تعـرض ذلـك القسـم منهـا إىل قصـف عنيـف، وكـان ذلـك مبعاونـة  بريوت منالتحرير 

  .، وتحت حامية قوات حفظ السالم الدوليةفيليب حبيباملبعوث الخاص، 

إال أن آثارها ومخلفاتها مل تنته حتى  1985انتهت هذه الحرب بشكلها املعرتف به يف عام 

. جنوب لبنـانوأعوانه فعليا من  انسحب الجيش اإلرسائييلعندما  2000أبريل من عام /نيسان

 مرصوالجدير ذكره أن إرسائيل قد زجت يف هذه الحرب ضعف عدد القوات التي واجهت بها 

  . 1973 أكتوبر/حرب ترشين األوليف  وسوريا

  :معركة سالميس

تجمع خليج سالميس انتهت بهزمية الفرس عىل يـد املـدن ) م.ق527(بني الفرس واليونان

  .)واريوسامللك (اليونانية أثينا وإسبارطه وكان حاكم الفرس

  :معركة سالمينا

  .م انتهت بهزمية الفرس.ق 480بني الفرس واليونان 
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  غزو السلتية 

قيام الرومان بغزو القبائل السلتية لغرض تحطيم قوتها واالسـتيالء  .غزو القبائل السلتية 

ل م بدأ الرومان يف غـزو القبائـ.ق 200يف عام .عليها بني القوات الرومانية وبني القبائل السلتية

  ).فرنسا الحالية( سم بالد الغال االسلتية يف املناطق الواقعة وراء جبال األلب والتي تعرف ب

 .تم الحاق الهزمية بتلك القبائل وأصبحت خاضعة تحت الحكم الروماين

  معركة السلتيون

  .تحرك السلتيون نحو وسط وجنوب أوربا للبحث عن أراض جديدة .معركة السلتيون

 20.000ألف جندي من املشـاة و  150ة بقيادة برينوس بجيش قوامه بني القوات السلتي

كـان القائـد السـلتي برينـوس قائـدا حكـيام شـديدا .جندي من الفرسان وبني جـيش مقـدونيا

 280 – 300طموحا شجاعا فقاد جيشه ليحطم كل الجيوش التي وقفت بوجهه كان ذلـك بـني 

م هاجم برينوس معبد أبولـو اإلغريقـي .ق 279و يف عام  .احتل مقدونيا يف شامل اليونان.م.ق

  .الشهري يف منطقة يف وسط اليونان

  معركة سلمية

ومعركـة مـرج املـروج،  معركة وادي الخزندار، التي تعرف أيضـا مبعركـة مجمـع املـروج،

دارت رحاها  حمصشامل رشق  سورياومعركة سلمية، ومعركة حمص الثالثة، معركة وقعت يف 

 اإللخانـاتومغـول  النـارص محمـد بـن قـالوونبقيـادة  املامليـكبني  م1299 / هـ 699يف عام 

بسـبب صـغر حجـم جـيش األخـري  املامليـكعىل  املغولانتهت بانتصار . محمود غازانبقيادة 

  . ونقص استعدادته

عـىل  بفلسطني معركة عني جالوتهزمية املغول الفرس يف ترجع أسباب هذه املعركة إىل 

 دمشـقورغبتهم بالثأر لهذه الهزمية، فجمعـوا جيشـا عظـيام وزحفـوا بـه عـىل  املامليكأيدي 

من املدنيني ونـادوا بإلخـان املغـول  واحتلوها وانتهكوا حرمة الناس واملقدسات، وقتلوا العديد

بعـد أن  مرصـ، واستمروا بغزواتهم حتى طردوا جـيش املامليـك وأعـادوه إىل الشامحاكام عىل 

  .عجز عن التغلب عليهم

وبعد هزمية املامليك، حاول السلطان إعادة تنظيم الجيش اململويك والعودة للثـأر لهـذه 

  ، فطلب فارسالهزمية النكراء، ولكن إلخان املغول كان قد سبق وترك دمشق عائدا إىل 
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. الشامالسلطان من الذي خلفه الخضوع له، فقبل بهذا، ونودي بالسلطان مجددا حاكام عىل 

رغم . ، فوافق األخري عليهالسلطاندا يطلب الصلح من وبعد ذلك بفرتة أرسل إلخان املغول وف

  . هزمية املامليك الفادحة إال أنهم أوقعوا خسائر جسيمة بالجيش املغويل

  سلوت كةمعر 

  .معركة بني القبائل العامنية والسيطرو الفارسية

سلوت مفخرة من مفاخر التاريخ العسكري العامين، وحسبنا أنهـا مل تقترصـ معركة تعترب 

عىل نحت أروع ملحمة يف سجل تـاريخ عـامن فحسـب، بـل شـكلت منعطفـا هامـا يف مسـار 

تاريخ العامين، ذلك أن النرص الذي تحقق يف هذه املعركة الحاسمة أسـفر عـن تحريـر عـامن ال

  . من الهيمنة الفارسية، وأعطى لهويتها العربية بعدا جديدا

يجمع الدارسون عىل أن أسباب النرص يف املعارك ال تعـزى اىل التفـوق يف التسـلح ووفـرة 

بل تعود كـذلك اىل القيـادة  - تحديد مصريها رغم ما لذلك من أثر يف -العدة والعتاد فحسب 

وال تعوزنا األدلة املتعددة واملتنوعة للربهنـة :. الواعية والشجاعة و التخطيط العسكري املحكم

فكثرية هي الحروب التي استطاعت الفئة الصـغرية : عىل صحة هذه املقولة يف التاريخ االنساين

  .تحقق الغلبة عىل الفئة الكبرية أن

القواعد والتجارب التاريخية، ميكن تفسري االنتصار السـاحق الـذي حققـه األزد  من هذه

حيـث كـان .  سلوت تحت قيادتهم الشـجاعة املتمثلـة يف مالـك بـن فهـممعركة العامنيون يف 

سلوب القتايل الذي اتبعه مالـك يتقدم الصفوف األوىل يف الحروب بجرأة نادرة وبسالة وكان األ 

بن فهم ينم عن تقنيات فريدة ومسـتوى عـال مـن التـدريب العسـكري اذ كـان عـىل معرفـة 

سـلوت معركـة وللداللة عىل دور شجاعة مالك بن فهم يف صنع انتصـار  دقيقة بقواعد الطعان

ت الفردية التي سبقت املعركة والتي أظهرت فيها ضـوربا مـن البسـالة يكفي القول أن املبارزا

قد أرهبت العدو ومهدت النتصار األزد خاصة بعد انتصاره عىل املرزبان نفسه، فقد فت ذلـك 

يف عضد الفرس، يف الوقت الذي رفع معنويات الجنود العامنيني، فـانطلقوا يثخنـون قـتال وأرسا 

ىل االستسـالم، وهـذا يـدل عـىل أن إينـا وشـامال حتـى اضـطروا يف جنود الفرس ويطاردونهم مي

 .شجاعة القائد مالك بن فهم وجنوده كان لها أثر كبري يف صنع هذا النرص

ىل أرض عامن، كان مالك بن فهم يدرك أن معركته مع الفرس أمـر ال مفـر إفمنذ هجرته 

النسـاء واألطفـال واملؤونـة يف  منه، لذلك مبجرد نزوله يف قلهات، بدأ يف العمليات األولية فـرتك

ن ذلـك قـد يشـكل دافعـا موضع قلهات بشط عامن، ومل يرد أن يزج بهـم يف هـذه املعركـة أل 

  يشجع الفرس عىل االستيالء عىل غنامئهم وسبي نسائهم وعيالهم، بل فضل أن يجنبهم 
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موضع  ويالت الحرب وترك معهم حامية تقوم بالسهر عىل أمنهم، وتكون قاعدة خلفية ميكن

سلوت الذي وقعت فيه املعركة عبارة عن صحراء والصحراء هي املكان املالئم الذي اعتاد 

عىل خوض الحروب فيه، فطبيعتها القاسية كانت من األمور املألوفة لدى األزد، بينام العرب 

الفاريس الذي اعتاد عىل املناطق األقل حرارة، قبل  كان هذا املجال من البيئة يعاكس الجيش

بداية املعركة اهتم مالك بن فهم بتسليح جيشه وتجهيزه أحسن تجهيز ومتكينه من السيوف 

  .والخيول والدروع وأكمة الحديد والبيض والجواشن

من خالل تتبع روايات املعركة يبدو أن مالـك بـن فهـم كـان يراقـب العـدو عـن كثـب، 

أخباره أوال بأول، ويعترب التشجيع عىل القتال ورفع معنويات الجيش مـن املنـاهج ويقف عىل 

  . النفسية لكسب املعركة قدميا وحديثا

كان عنرص القوة الضاربة يف الجيش الفاريس يتجل يف استخدام الفيلة يف حروبهم بيـد أن 

قـد ابتكـر أسـلوبا مالك بن فهم عرف كيف يغري هذه املعادلة ليجعل نتيجتها عكسية متاما، ف

ىل إجديدا ملواجهة الفيلة يقيض برضب خراطيمها بالسـيوف ورشـق عيونهـا بالنبـال، مـام أدى 

  .ىل الخلفإتراجعها مذعورة 

مل يرتك  -وهو القائد األعىل للجيش الفاريس  -وعندما نجح مالك بن فهم يف قتل املرزبان 

ر يف معنويات الجـيش الفـاريس، فوجـه هذه الفرصة تضيع ألن قتله أدى اىل احباط كبري وانهيا

  ).فقتل منهم خلق كثري(أمره الفوري بالقيام بهجوم كاسح 

. ىل املوقع الذي جرت فيه وهـو صـحراء سـلوتإسميت هذه املعركة باسم سلوت نسبة 

  .وقد استمرت هذه الحرب التي ال يعرف تاريخها بالضبط ثالثة أيام

  معركة السموع

  .ية والقوات اإلرسائيليةمعركة بني القوات األردن

 الضـفة الغربيـةيف  السـموعتذرعت إرسائيل بحجة وجود قاعدة للعمل الفدايئ يف بلدة 

األمر . ها قامت بعدة عمليات عسكرية يف العمق اإلرسائييلآنذاك، وأن للمملكة األردنيةالتابعة 

إال أن بعض الخرباء يرون أن هذه العملية . الخليلالذي دعاها إىل مهاجمة هذه البلدة يف لواء 

األردين للحــرب واختيــار مــدى فاعليــة القيــادة العســكرية العربيــة كانــت الســتدراج الجــيش 

  . املوحدة

اجتـاز اإلرسائيليـون خطـوط  1966 نوفمرب 13يف الخامسة والنصف من صباح يوم األحد 

  بهدف يطاواآلخر بإتجاه مدينة  السموعتحركت باتجاه بلدة . الهدنة برتلني
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بهجت املحيسن أوامره بالتصدي، ) يف ذلك الوقت(أصدر قائد اللواء العقيد . التضليل 

حركت القوتان بطريقني ت. إلدراكه أنها الهدف املقصود السموعوتحركت قوتني باتجاه 

حت قصف الطريان اإلرسائييل، ت يطاوالثانية عن طريق  الظاهريةمختلفني األوىل عن طريق 

هوكر رغم محاولة لسالح الجو األردين لحامية هذا التقدم بإرساله ثالثة طائرات من طراز 

وبالرغم من . نظرا لعدد الطائرات اإلرسائيلية الكثيفالربيطانية الصنع دون تأثري كبري  هنرت

هذا متكن الطيارون األردنيون من إسقاط ثالثة طائرات إرسائيلية، وسقطت لهم اثنتان 

بالقفز  إحسان رشدمأستشهد طيار األوىل ونجح طيار الثانية النقيب الطيار يف ذلك الوقت 

متحف مبظلته فنجى ولكن الطائرة عند سقوطها عىل األرض مل تتأذى كثريا فهي مثبتة عند 

  .شهادة لهذه املعركة رصح الشهيد

وحرص بهجت عىل املشاركة بنفسه يف هـذه . كان الجميع يف سباق للوصول إىل السموع

ولكنـه اعتمـد عـىل حسـن . املعركة إلدراكه أن القوات اإلرسائيليـة تفـوق قواتـه عـددا وعـدة

ووجـوده معهـم يف امليـدان . العالية، وصالبة إرادتهـم للقتـالتدريب قواته، وروحهم املعنوية 

  .سيحفزهم عىل الصمود

طبيعة األرض مكنت اإلرسائيلني من وصول مرتفعات السموع يف لحظـة وصـول القـوات 

شارك رسب من الطائرات األردنية يف هذه املعركة واشـتبك يف قتـال . األردنية حولها من جانبني

شتبكت القوات األردنيـة ببسـالة بـالقوات اإلرسائيليـة ا. اب العدوعنيف وغري متكايفء مع أرس 

استشـهد يف . ولكنها رغم ذلك استطاعت دحرهـا قبـل نهايـة اليـوم. التي كانت أفضل تسليحا

، وجرح فيهـا الهباهبة الـلـهمحمد ضيف والرائد  موفق بدر السلطيهذه املعركة املالزم طيار 

ــواء عــىل أرض املعركــة ــد الل ــاريخ العســكري األردين قائ تراجعــت القــوات . وألول مــرة يف الت

اإلرسائيلية إىل داخل حدودها ومتكنت القـوات األردنيـة مـن الحصـول عـىل عـدة غنـائم مـن 

يسن عينـة منهـا بصـورة رمزيـة إىل امللـك وقد سلم بهجت املح. األسلحة العسكرية اإلرسائيلية

  .حسني بن طالل عند تفقده أرض املعركة

  :عملية سميت أورانس

إحدى معارك الحرب العامليـة الثانيـة اسـتطاع السـوڤيات التغلـب عـىل جيـوش املحـور 

  .453:انظر التفاصيل ص.1942

  )م1763- 1756( :حرب السنوات السبع

) م1763-1756(تمرت ملـدة سـبع سـنوات هي حرب وقعـت بـني بريطانيـا وفرنسـا إسـ

  وسبب ) أمريكيا الشاملية (وتعترب من أهم نتائج حركة الكشوف الجغرافية يف العامل الجديد 
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ونتج عن هذه الحروب هزمية .الحرب لتقاسم النفوذ بينهام يف هذه املستعمرات الجديدة

نت ميادين الحرب بني وكا.وخرست معظم مستعمراتها يف أمريكيا الشاملية والهند ،فرنسا

 وكانت تكاليف الحرب باهضة مامدفع بريطانيا اىل تحميله ،الطرفني أوروبا وآسيا وامريكيا

من خالل زيادة الرضائب فكانت سببا لقيام الثورة األمريكية ).للشعب األمرييك (املستعمراتها 

التي قادها الشعب ضد وكانت أيضا سببا يف قيام الثورة الفرنسية .وإعالن الحرب عىل بريطانيا

  .امللك والحكومة التي أرهقت فرنسا يف هذه الحروب

  معركة سهل الربباط

  جزء من فتح اسبانيا

طارق م بني املسلمني بقيادة  711 يوليو 19معركة شذونة أو وادي لكة معركة وقعت يف 

. الذي يعرف يف التاريخ اإلسالمي باسـم لـذريق رودريغو القوطي الغريبوجيش امللك  بن زياد

ساحقا أدى لسقوط دولة القوط الغربيني وبالتايل سقوط معظم أرايض  انترص األمويون انتصارا

 .تحت سلطة الخلفاء األمويني جزيرة األيبرييةشبه ال

 وادي لكـةتسمى املعركة باسم النهر التي وقعت بالقرب منـه وعـىل ضـفافه وهـو نهـر 

أيضـا، تسـمى . عركة سهل الربباط أو معركة شذونةيطلق بعض املؤرخني عىل املعركة مسمى م

الواقعـة  بحـرية ال خنـدااملعركة باإلسبانية مبعركة دي ال جونا دي ال خاندا والتي تعني معركة 

  .بالقرب من ميدان املعركة

انضم لجيش طارق بن زياد الكونـت يوليـان وبعـض كبـار الدولـة القوطيـة مـن أعـداء 

أيـام وقـاوم  8دامت املعركـة . تالقى الجمعان قرب نهر وادي لكة. لذريق وعدد من جنودهم

أحـدهم بقيـادة أخيـه األرشـيدوق (فة يف بادئ األمر إال أن انسحاب لوائني القوط مقاومة عني

  .ألوية من جيش لذريق أدى لضعضعة األمور وإرباك الجيش 3من أصل ) أوباس

  معركة السهول الكربى

هي معركة دارت رحاها يف ) املعروفة أيضا باسم معركة بغرادس (معركة السهول الكربى 

وحلفــائهم  القرطــاجينيوجيشــا مــن  ســكيبيو اإلفريقــيبقيــادة  الرومــانم بــني .ق 203عــام 

ليغـادر  حنبعـل، والتـي كـان الهـدف منهـا اسـتدراج قية الثانيةالحرب البونيخالل  النوميديني

بهزمية القرطاجيني، نجح سكيبيو اإلفريقي يف إجبار حنبعـل عـىل . إفريقيةودة إىل والع إيطاليا

  .معركة زامامغادرة إيطاليا والعودة إىل إفريقية، حيث هزم يف وقت الحق يف 
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، وفـر معهـام معركـة يوتيكـايف الفرار بعد الهزميـة يف  وصيفاقس صدربعل جيسكونجح 

. من الجنود الذين فروا من املذبحة التي حدثت يف املعسكر القرطاجي بعد املعركةقليل  عدد

ر القرطـاجيون إيقــاف جــيش ســكيبيو ، قــر األيبرييــنيجنــدي مـن املرتزقــة  4,000مـع وصــول 

يف قرطاجنـة ويف نوميـديا، وأصـبح لـدى  اجمع جنودا جـدد. اإلفريقي عن التقدم عرب إفريقية

م، غـادر سـكيبيو معسـكره يف .ق 203ويف عـام . جنـدي 30,000صدربعل جيسكو وصيفاقس 

ــربى ــهول الك ــدعى الس ــان ي ــيفاقس يف مك ــكو وص ــدربعل جيس ــة ص ــا ملواجه ــر .يوتيك انظ

  ).98ص:فاصيلالت(

  معركة سهول كوسوفو 

لدحر تحالف شعوب البلقان يف سهول كوسوفو من قبل الجـيش  .معركة سهول كوسوفو

بني الجيش العثامين بقيادة مراد األول وبني جيوش تحالف شـعوب البلقـان يف سـهول .العثامين

لقـان يف دحر الجـيش العـثامين بقيـادة مـراد األول تحـالف شـعوب الب :1389يف عام .كوسوفو

سهول كوسوفو يف يوغسالفيا السابقة بعد معركة خاطفة أدت إىل سـقوط املئـات مـن القـتىل 

  .والجرحى وكانت الغلبة للسلطان مراد األول

كرس مراد األول شوكة شعوب البلقان بعد انتصاره علـيهم وكبـدهم املئـات مـن القـتىل  

  .ول عىل يد أسري حرب رصيببعد املعركة اغتيل مراد األ  .والجرحى كام أرس الكثريين

  الحروب السورية

، الهـالل الخصـيبعىل القسم الجنويب الغـريب مـن  البطاملةمل يعرتف السلوقيون بسيادة 

وخاضوا ضدهم سلسـلة مـن الحـروب  سورية الجوفاءأو ) كل سوريا/  Coele-Syria(املسمى 

مل يسـتطيعوا يف األربعـة األوىل منهـا تثبيـت ) م.ق 168 - 278( الحروب السوريةعرفت باسم 

، وحـارب السـلوقيون األناضولسيادتهم العسكرية، كام حاربت الدويالت الهلنستية بعضها يف 

وشـكلوا مـاعرف بدولـة  بحـر قـزوينالـذين نزلـوا منطقـة جنـوب  البارثينيمجموعات البدو 

  .األرشيكوناألشكانيان أو 

 Antiochus I) (م.ق 261 -281(ودام أمر الحروب بعـد تـويل أنطيـوخس األول سـوتر 

Soter ( القـورينيابن سلوقس األول، حيـث تحـالف مـع ماجـاس (Magas of Cyrene ( ضـد

 وحقـق نجاحـآ محـدودآ، وبعـد أن قتـل يف إحـدى الحرب السـورية األوىليف  بطليموس الثاين

) Antiochus II Theos(، وتــوىل بعــده ابنــه أنطيــوخس الثــاين ثيــوس الكلــتاملعــارك ضــد 

  الذي حصل يف الحرب ) م.ق 246 -261(حكم
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 Seleucus(ينيكوس ، ثم توىل سلوقس الثاين كال)Ionia(السورية الثانية عىل أجزاء من ايونيا 

II Callinicus ( حكم)والذي حصلت الحرب السورية الثالثة يف عهده) م.ق 226 -246.  

ــري الحكــم يف  ــث الكب وهــو األخ األصــغر ) م.ق 187 -123(مــع أعــتالء أنطيــوخس الثال

، عادت الدولة السلوقية لتستعيد قوتهـا )Seleucus III Ceraunus(لسلوقس الثالث كريانوس 

ضـول وصـوال إىل ارتها عىل اجزاء واسعة، فقد أعادت السيطرة عىل أجزاء مـن األنوتبسط سيط

) م.ق 217(يف العام  رفحيف الحرب السورية الرابعة يف معركة ) كل سورية(، وأجزاء من أرمينيا

السـيطرة التامـة عـىل ) م.ق 200(الذي واجه بها بطليموس الرابـع، إال أنـه اسـتطاع يف العـام 

  .سوريايف الجوالن جنوب غرب  بانياس الحولةمنطقة جنوب غرب الهالل الخصيب يف معركة 

  الثورة السورية الكربى 

  .قامت االنتفاضة السورية ضد االستعامر الفرنيس 1925عام  يف :الثورة السورية الكربى

  .بني الشعب العريب السوري وبني قوات االستعامر الفرنيس

استمرت االنتفاضة لفرتة طويلة وقد استعملت القوات الفرنسية كل ما لديها من أسلحة 

  .ووسائل تدمري ضد الشعب العريب السوري

وتــدمري القـرى والحقـول و سـقط الكثـري مــن  قامـت القـوات الفرنسـية بـإحراق املـدن

  .الشهداء

 معركة سولفرينو

 الفرنيسـونـتج عنهـا انتصـار الجـيش  1859 يونيو 24معركة سولفرينو معركة وقعت يف 

عـرف باسـم ( فيكتور إميانويل الثـاينبقيادة  رسدينيااملتحالف مع جيش  نابليون الثالثبقيادة 

وتعـد  فرانـز جوزيـفبقيـادة اإلمرباطـور  النمساويعىل الجيش ) الرسديني-التحالف الفرنيس

حيـث شـارك فيهـا أكـرث مـن  1813كة مـن أكـرب املعـارك منـذ معركـة ليبـزيج عـام هذه املعر 

 -جنـدي فرنيسـ 118,600جندي منساوي و  100,000جندي حيث كان يوجد حوايل  200,000

 .رسديني

  معركة السوم

  1916:احدى معارك الحرب العاملية األوىل
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االملان بالهجوم عليها فقد حدثت هذه املعركة عىل األرايض الفرنسية بعد قيام  ،معركة السوم

فقد استطاع خاللها الحلفاء إجبار األملان عىل التقهقر مائة ميل  ،وىليف الحرب العاملية األ 

مربع، وقضت هذه املعركة عىل الجيش األملاين القديم، وأصبح االعتامد عىل املجندين من 

  .يف اليوم األول صغار السن، وخرس الجيش الربيطاين يف هذه املعركة ستني ألف قتيل وجريح

  .وظهرت يف هذه املعارك الدبابة ألول مرة يف ميادين القتال

 )1(معركة السويس

الجـيش بـني  1973أكتـوبر عـام  25-24معركة تحرير السويس فيها كـان القتـال يـومي 

حـرب ربى يف والتي كانت آخر معركة ك. املرصية السويسوالجيش املرصي يف مدينة  اإلرسائييل

  .، قبل رسيان وقف إطالق النارأكتوبر

اقتحـام السـويس،  إرسائيـل، قررت األمم املتحدةأكتوبر مع وصول وشيك ملراقبي  23يف 

وكلت املهمة إىل لواء مدرع وكتيبة مشاة من لواء أ . عىل افرتاض أنها ستكون ضعيفة الدفاعات

  .املظليني، ودخلت املدينة دون وجود خطة للمعركة

تعرض اللواء لكمني وتعرض لخسائر كبـرية، كـام تعرضـت قـوات املظليـني لنـريان كثيفـة 

  .والعديد منهم أصبحوا محارصين داخل املباىن املحلية

  )2(حرب السويس 

رب الســويس حــني قامــت القــوات الفرنســية والربيطانيــة بــدأت حــ) م 1956( يف عــام  

كـان رئـيس الـوزراء  .واإلرسائيلية بـالهجوم عـىل مرصـ وبالـذات عـىل منطقـة قنـاة السـويس

  .أما رئيس الوزراء الفرنيس فهو غاي موليه ،الربيطاين يف ذلك الوقت هو أنطوين إيدن

  .بني القوات الربيطانية والفرنسية وبني القوات املرصية

لكــن يف النهايــة  ،املــدعوم بالقصــف الجــوي العنيــف) األنجلــو فرنيســ ( نجــح الهجــوم 

حاولت هيئة األمم املتحـدة إعـالن وقـف .انسحبت القوات الضاربة إثر مقاومة مرصية ضارية

 .إلطالق النار يف منطقة األزمة لكنها فشلت

  غزوة السويق

فخـرج يف مـائتي راكـب فنـزل طـرف  غـزوة بـدرمن  مكةإىل  أبو سفيانوقعت ملا رجع 

  عند سالم بن مشكم فسقاه ونطق له من خرب الناس  بني النضريالعريض وبات ليلة واحدة يف 
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بح يف اصحابه وأمر بقطع أصوارا من النخل وقتل رجال من األنصار وحليفا له ثم كر ثم أص

فخرج يف طلبه واملسلمون فبلغ قرقرة الكدر وفاته أبوسفيان  $ راجعا ونذر به محمد

واملرشكون وألقوا شيئا كثريا من أزوادهم من السويق فسميت غزوة السويق وكانت يف ذي 

  .هجرة ثم رجع إىل املدينة وقد كان استخلف عليها أبا لبابةالحجة من السنة الثانية لل

  1867:معركة سيدان

بقيادة ) املانيا (معركة سيدان هي معركة وقعت بني القوات الفرنسية والقوات الربوسية 

وقد ضمن بسامرك يف هذه  .بسامرك وكان الهدف منها ضم االزاس واللورين اىل االتحاد االملاين

الجنوبيـة  ألملانيـةا وروسيا وبريطانيا كام عقد اتفاقية اتحاد مـع اإلمـارات االحرب حياد النمس

ما العامل الذي أ  .فضل تنظيام وتجهيزا وقيادة من فرنساأ كام عمل عىل تطوير الجيش وجعله 

ساعد عىل قيام هذه  الحرب فقد استغل بسامرك النزاع بني فرنسا وبروسـيا بخصـوص العـرش 

غــري أن التفــوق كــان واضــحا للجــيش .فاعلنــت الحــرب عــىل بروســيا.فاســتفز فرنســا.اإلســباين

م بعقـد 1871وانتهت الحرب  عـام .وألحق الربوسيون بالجيش الفرنيس هزمية ساحقة.الربويس

ن تـدفع فرنسـا أ التي تضمنت تنازل فرنسا عن االزاس واللـورين ألملانيـا و .معاهدة فرانكفورت

  .ربوسية فرنسا لحني دفع الغرامةن تحتل القوات الأ و .ألملانيا غرامة مالية

بـني الجـيش الـربويس   الحـرب الفرنسـية الربوسـيةمعركة سـيدان معركـة وقعـت خـالل 

أســفرت عــن القــاء القــبض عــىل . 1870 ســبتمرب 1والجــيش الفرنيســ يف ) بســامرك(:بقيــادة

وكانـت . كان األملان دحروا الفرنسيني بعـدة معـارك فرعيـة صـغرية. نابليون الثالثاالمرباطور 

ذه املعركة الحد الفاصل، فقد خطط بسامرك لهذه الحرب مـع أركـان جيشـه وعـىل رأسـهم ه

ذ هزميتهم للنمسا، بينام اعتمد الفرنسـيون عـىل أمجـادهم وسـمعة من هيلموت فون مولتكه

قد قسم قواته إىل ثالثـة جيـوش لتتقـدم يف ثالثـة محـاور وتلتقـي يف ) مولتكه(وكان . جيشهم

فالسـكك الحديديـة لنقـل الجنـود، . واستخدم األملـان املخرتعـات الحديثـة يف الحـرب. باريس

اتجـه . وا املؤن والـذخرية يف كـل قريـة باتجـاه الحـدودواألسالك الربقية إلصدار األوامر، ووضع

الجيش الفرنيس بقيادة املارشال باتريس ماكامهون ويرافقه االمرباطور نابليون الثالث يف مهمة 

وارتكب القائد الفرنيس ماكامهون عدة أخطاء عسـكرية، كبـدت جيشـه  ،رفع الحصار عن متز

أن يحـارص القـوات ) مولتكـه(نـاك اسـتطاع خسائر فادحـة، اضـطرته للرتاجـع إىل سـيدان، وه

ومل يستسلم الفرنسيون بسهولة، بل اشتدت املعارك وتسـاقط . يها مدافعهلالفرنسية ويسلط ع

وأخريا اضطر اإلمرباطور نابليون الثالث املوجود بني جنوده املحـارصين أن . القتىل من الطرفني

  .الحرب الفرنسية الربوسيةزء من ج: يأمر ضباطه برفع العلم األبيض إلنهاء هذه املجازر



 
            

296 
 

  .رباطورية الثانية يف فرنسا، ومهدت لقيام االتحاد األملاينوأنهت هذه املعركة اإلم

  معركة سيالميس 

  .معركة بحرية بني طريف النزاع الفرس واإلغريق .معركة سيالميس

م .ق 480جرت معركـة بحريـة بـني الطـرفني يف العـام .بني األسطولني الفاريس واإلغريقي 

  .قرب جزيرة سيالميس يف منطقة املضايق

  .األسطول اإلغريقي األسطول الفاريسسحق بنتهت ا

  حرب سيمنول الثانية 

  .معركة أثر الدموع ،م حرب سيمنول الثانية1842 – 1835

  أصدرت األوامر لقبيلة سيمنول التي تقطن يف فلوريدا بالرحيل عن موطنهم

  .بني قبيلة سيمنول وقبيلة تشريويك وقبيلة األبايش وبني املستعمرين البيض

  .بائل الهندية املستعمرين البيض إال أنهم تعرضوا للمطاردة والقتلقاتل أفراد الق

هندي من قبيلة التشريويك من مـوطنهم إىل  25000تم طرد  :أثر الدموع :م1838يف عام 

قاتـل أفـراد قبيلـة  :م1861يف عـام  .شـخص يف الطريـق 4000املقاطعة الهندية، وقتل حـوايل 

يف  .وقد استمر العداء بني الطرفني ملدة عرشة أعوام .نااآلبايش ضد املستعمرين البيض يف آريزو 

مبنع املستوطنني من التنقل يف ) الغيمة الحمراء(قام زعيم قبيلة السود ريد كالود  :م1866عام 

قامت دورية من الجيش  :م1869 – 1868يف عام  .أرايض السكان األصليني يف ويومينغ ومونتانا

استسـلمت قبيلـة شـايني يف  .شايني الجنوبية يف نهر واشيتا األمرييك بارتكاب مجزرة ضد قبيلة

قضـت قـوات السـوبز عامـة كرايـزي  :معركة بيغ هـورن الصـغري :م1876يف عام  .18/3/1869

عـىل طـابور للجـيش األمـرييك الـذي ) الثور الجـالس(وسيتينغ بول ) الجواد املخبول ( هورس 

تم حجز قبيلة اآلباش يف أرض محظـورة : م 1880 – 1879يف عام   .ترأسه العقيد جورج كوسرت

انتقلـت  :م1881ثم عادوا إىل القتال تحت زعامة الرئيس فيكتوريو  يف عام  .منفردة يف اريزونا

الذي غادر األرض املحظورة وواصل القتـال  .الزعامة يف آبايش إىل جريونيمو بعد وفاة فيكتوريو

ريونيمو بعـد هزميتـه أمـام قـدرة الجـيش استسلم ح :م 1886يف عام  .من قاعدته يف املكسيك

شـخص  200ارتكبت القوات األمريكية مجزرة راح ضحيتها أكـرث مـن  :م1890يف عام  .األمرييك

  .الواقعة يف داكوتا الجنوبية" الركبة الجريحة " من قبيلة الوو يف منطقة وونددين 
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  معركة سيدي فالح

 و ماللأ 

  إلستعامر الفرنيس  من معارك املقاومة املغربية يف الريف ل

حرب العصابات بزعامة البطل التاريخي عسو او بسالم  يه 1933معركة بوكافر يف يناير 

وذلك عن طريق الهجوم املباغت واقتحام مواقع القوات الفرنسية ومراكز الضباط وقطع طرق 

   .التموين عىل الجنود الفرنسيني

رو حركات تودغى ودادس ودرعـة حشد املستعمرون تحث قيادة الجرنال كات ذلك وأثناء

ـقية حركتـي  والحركة االحتياطية من الجهة الغربية فيام حشد الجـرنال جـريو مـن الجهـة الرش

معركـة سـيدي  :وعرفت مجموعة من املعارك الصغرية القوية ومـن أهمهـا نجـد ،الريف وزيز

يدة التـي اتسـعت ىل غري ذلك من املعارك العدإ.. .ثم اقا ن أولييل ،ومعركة تيزي تندات ،فالح

  .رقعتها

وتتميز هذه الحـروب  بالفشـل الـذي واجهتـه الجيـوش االسـتعامرية التـي عمـدت إىل 

أساليب اإلبادة الوحشية وذلك عن طريق الحصار املطبق واملؤدي إىل الجوع والعطش والفتك 

يـتجىل واألمر الخطري يف سياسة املستعمر . باملاشية والتي كانت املصدر األسايس لعيش السكان

وهذا كله أذى بالعطاويني اىل الصعود إىل قمـم جبـل صـاغرو مـن  ،أساسا يف قنبلة عيون املياه

جل كسب االنتصار وجعل املستعمر حائرا أمام الوضع وبالفعـل متكـن املجاهـدون مـن قتـل أ 

ىل جانب عدد كبري من الضـباط إحد القادة الكبار من الجانب الفرنيس وهو الجرنال بورنازيل أ 

جنود وهذا كله أدى بالجيش الفرنيس إىل استعامل أسلحة متطـورة وخاصـة الطـائرات مـن وال

يوما وخرج أخـريا إىل عقـد  22ولقد دام هذا الحصار مدة  ،جل قنبلة مواقع القبائل العطاويةأ 

وفعال متت هنـاك هدنـة بـني قبائـل أيـت عطـا  .هدنة مع هذه القبائل وفتح باب املفاوضات

س وفـد أ ت الفرنسيني املقيمني باملنطقة وقد تقدم عسو او بسالم عـىل ر ومجموعة من جنرياال 

  .قبائل أيت عطا

أن  ،يومـا 75ونستشف من خالل هذا كله وخاصـة مـن خـالل الصـمود الـذي دام مـدة 

جل الدفاع عن الوطن وعن أ عزمية تنبني عىل أهمية الحرية عندها ومن  متلكقبائل أيت عطا 

هذه القبائل عىل مواجهـة املسـتعمر  تلكهاوالقدرة الفائقة التي مت الكرامة زيادة إىل الشجاعة

ولتبقـى هـذه املعركـة رمـزا تاريخيـا ومنوذجـا رائعـا  .رغم ما يتوفر عليه هـذا األخـري مـن زاد

  .للمغاربة ولالمازيغ ومثاال فريدا يف مقاومة الشعب املغريب للمستعمر الفرنيس
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هـذا  ،الـلــهالتاريخي عسـو او بسـالم رحمـه  وهكذا تنتهي معركة بوكافر بزعامة بطلها

  .الزعيم الذي له ثقل كبري عىل تاريخ بلدنا العظيم

  م.ق 219معركة سريتا 

 يـة الثانيـةالحرب البونيقهي إحدى معارك )  Battle of Cirta :جليزيةباإلن(معركة سريتا 

 صـيفاقسرئييسـ ال قرطاجنـةوحليف  سكيبيو اإلفريقيبقيادة  الرومانوالتي دارت بني قوات 

  .النوميدينيملك 

 وماسينيسـا جـايوس اليلـوسمـن قادتـه وهـام  نـانثبناء عىل أوامر من سكيبيو، تحرك ا

. ، والتي وفرت له قوات جديدة ملواجهـة الرومـان يف الصـحراءسريتاملهاجمة صيفاقس يف بلدة 

نجاحــات ســكيبيو نظــم صــيفاقس جنــوده عــىل الطــراز الرومــاين، أمــال يف أن يحقــق نجاحــا ك

كان لدى صيفاقس قوة كبـرية مبـا فيـه الكفايـة لهزميـة الرومـان . املستمرة يف ساحات املعارك

  .ولكن جميعهم تقريبا من الجنود حديثي العهد بالعسكرية وغري مدربني

كان أول االشتباكات بني سالحي الفرسان، ورغم أن املعركة يف البداية كانت صعبة، إال أن 

رأى صـيفاقس انكسـار قواتـه . ان عـززوا فرسـانهم، فهزمـوا الفرسـان النوميـدينياملشاة الرومـ

ويف . املنهارة، فسعى إىل تحفيـز رجالـه ليعيـدوا تجميـع صـفوفهم والعـودة للقتـال باسـتامتة

  .محاولة بائسة، ارتجل صيفاقس عن فرسه لحشد قواته، لكنه فشل ووقع يف األرس

 سـكيبيو اإلفريقـييف أصـفادهم، وبـذلك ثبـت  ت زعامءهـمبعـدما رأ  سـريتااستسلمت 

يف العـام التـايل، اسـتطاع سـكيبيو أن يهـزم  إيطاليامن  حنبعل، وبعد عودة إفريقيةأقدامه يف 

  .معركة زاماحنبعل يف 

  معركة سيسا

، يف م.ق 218نشبت يف خريـف عـام . ب البونيقية الثانيةالحر معركة سيسا هي جزء من 

بقيـادة  جيشـا رومانيـاوفيها هـزم . شبه الجزيرة األيبرييةيف شامل رشق  طركونةجنوب مدينة 

بقيادة هانو بن صدربعل العادل، وبالتايل سـيطر الرومـان عـىل  جيشا قرطاجيا سكيبيو األصلع

كانت . م.ق 218قبل بضعة أشهر يف صيف عام  حنبعل، والتي أخضعها نهر أبرةاملنطقة شامل 

  .القرطاجينيمعارك الرومان يف أيبرييا ضد  دىنهذه أ 

، بـدأ م.ق 218عـام  ثـم يف صـيف. حنبعل، اسرتاح جيش لساغونتووبعد الحصار الناجح 

يف إخضـاع املنطقـة وأمىضـ الصـيف  فـارس، 10,000جندي و  46,000مع  إيطاليارحلته لغزو 

  جبالبعد إخضاع القبائل اإليبريية، عرب حنبعل . نهر أبرةالواقعة شامل 
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ملواصلة مسريته نحو إيطاليا، وترك قوات لحراسة املناطق التي  بالد الغالمتجها نحو  الربانس 

  .جندي إىل الوطن 10,000، وأعاد احتلت حديثا

جنـدي مشـاة  8,000(فيـالق  4 بـابليوس سـكيبيو، أصبح تحـت إمـرة .م.ق 219يف عام 

وأبحر إىل  )فارس حليف 1,600فارس روماين و  600جندي من حلفائهم مع  14,000روماين و 

يف شـامل إيطاليـا هاجمـت املسـتعمرات الرومانيـة هنـاك، مـام  الغاليـةإال أن القبائل . أيبرييا

خسارته لجزء من قواته التي انترشت هناك، وأرسلوا إليه فيالق جديدة لتحل محلها، تسبب يف 

  .وتأخري يف الرحيل

 ماسـيلياسكيبيو مع جيشـه يف مدينـة  ، عسكر بابليوسبالد الغالبينام كان حنبعل يعرب 

، والتـي لنهـر الـرونثم بعث رسية من الفرسان لالستطالع شامال عند الضفة الرشقية . الحليفة

إتجه سـكيبيو شـامال، يف حـني سـار . وهزمتها النوميدينياشتبكت مع قوة مامثلة من الفرسان 

وعندما وصول سكيبيو إىل حيث كان حنبعل يعسكر، وعلم أنه . جبال األلبنبعل رشقا نحو ح

جنايوس سكيبيو شقيقه األكرب  أيام، لذا قررت إرسال قواته إىل أيبرييا تحت قيادة 3عىل مسرية 

  .، يف حني عاد هو بنفسه إىل شامل إيطاليا لتنظيم دفاعاتها ضد حنبعلاألصلع

بـدأت سـيطرة القرطـاجيني عـىل القبائـل . صـول الرومـان إىل أيبرييـاتفاجأ هانو متاما بو 

. اإليبريية التي احتلت أراضيها حديثا تزول بسبب أنشطة سكيبيو، لذا قـرر أن يقاتـل الرومـان

مل تكـن هنـاك  ".سيسـا"، بالقرب مـن مكـان يسـمى طركونةسار هانو وهاجم الرومان شامل 

ن ضـعف قـوات وملا كانت قوات الروما. مناورات أو كامئن، ولكن إصطف الجيشني ثم تواجها

جندي يف املعركة، وعالوة عىل ذلك، متكن الرومـان مـن  6,000هانو، هزم هانو بسهولة، وفقد 

   .هجندي كام أرس هانو نفس 2,000االستيالء عىل املعسكر القرطاجي، وأرسوا 

  معركة سيالريوس

 212هـي معركـة دارت يف عـام )  Battle of the Silarus :باإلنجليزيـة(معركة سيالروس 

انترصـ ". مـاركوس بينـوال " بقيادة  الرومانوقوة من  حنبعليادة بق القرطاجيم بني جيش .ق

كانت املعركة واحـدة مـن املعـارك . القرطاجيون يف املعركة، وتم تدمري الجيش الروماين بأكمله

الحـرب جـزء مـن . النادرة التي يقود فيها حنبعـل جيشـا أكـرب مـن جـيش خصـومه يف العـدد

  .البونيقية الثانية
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قسـم . معركـة كـابوا األوىلرفع حنبعل الحصار عن كابوا بعد هـزم جيشـني رومـانيني يف 

نحـو كومـاي، يف حـني سـار البـاقي مـع  فالكوسالرومان قواتهم، إىل جزئني أحدهام تحرك مع 

  .قرر حنبعل مالحقة بولترش. إىل لوسانيا بولترش

. قائـدعىل الرغم من أن سينتينيوس كان جنديا شجاعا، إال أنـه مل يكـن بـنفس الرباعـة ك

، كان ال ميلك أدىن فكرة عن مكـان وجـود الجـيش القرطـاجي، يف تيتوس ليفيوسوحسبام ذكر 

  .حددت مكان الجيش الروماين الوقت الذي كانت مجموعات استطالع حنبعل قد

كـان . تعرض جيش سينتينيوس لكمني نصبته قوات حنبعل، ودمر الجيش الرومـاين متامـا

. من أسباب الهزمية، هروب حلفاء الرومان اإليطاليني، مام خلق حالة ذعر يف صـفوف الرومـان

زائم الرومـان فيام يتعلق بالخسائر البرشية، تعترب هذه أسوأ ه. حارص حنبعل الباقني ودمرهم

ن و أرسـل النـاج. جندي روماين 16,000جندي من أصل  1,000مل ينج سوى . معركة كانايبعد 

عقابـا لهـم عـىل هـروبهم مـن املعركـة حتـى نهايـة  صقليةلإلنضامم إىل الناجني من كاناي يف 

  .الحرب

 معركة سياليوم

الدولـة (املـيالدي بـني العـرب املسـلمني  677معركة سياليوم البحريـة حـدثت يف العـام 

حدثت هذه املعركـة البحريـة بـالتزامن مـع  بحر مرمرةعند  ة،واإلمرباطورية البيزنطي) مويةاأل 

  االمرباطورية البيزنطيةوكانت النتيجة انتصار . وأناتوليا سورياسلسلة من املعارك الربية يف 
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  "ش " معارك حرف

   معركة شارلروا

 ابني القوات األملانيـة والفرنسـية كانـت جـزء 21/8/1914ا وقعة يف تاريخ معركة شارلرو 

عندما أطلق األملـان ) Sambre(كان الفرنسيون يخططون للهجوم عرب نهر و من معركة الحدود 

جندي،  30000اإلصابات والخسائر يف صفوف الفرنسني  وكانت.نتصار األملانالهجوم مام أدى ال 

  جندي 11000وق األملان سائر يف صفواإلصابات والخ

  معركة شارع سيدين 

  .بني البوليس وبني الفوضويني.:رصاع بني البوليس والفوضويني:معركة شارع سيدين

نشـب رصاع بـني البـوليس والفوضـويني، وقـد  1911يف اليوم الثالث مـن كـانون الثـاين  

لفوضيون هم وكان ا.أرسلت تعزيزات تحت اإلرشاف الشخيص لوزير الداخلية ونستون ترششل

  .الذين أطلقوا النار عىل الرشطة أثناء محاولة اعتقالهم

  . )حدث هذا يف شوارع لندن(قتل ثالثة رجال رشطة  

 معركة شربا خيت 

ت بعد موقع شربا خيت وقادها نابليون بونابرت ضد إبراهيم بك ومراد بك وانترصـ ءجا

بـني الطـرفني ففريـق املاميلـك كـان  فيها نابليون بونابرت عيل املامليك لفرق القوه العسكريه

يستعمل الفروسيه اما نابليون فاستخدم املدافع والربود واالسلحه الحديثه وكـان مـن نتائجهـا 

  .يل الشامإبراهيم بك ايل الرشقيه ومنها إ انتصار نابليون طبعا وفرار مراد بك ايل الصعيد و 

  م1797-1798

  حرب الشتاء

  إحدى معارك الحرب العاملية الثانية 

، مل يكـن هنـاك أي 1939عـام  سـبتمرب 28ففي  ،دخلت بعض الدول إىل التوتر العسكري

أن يستضيفوا القواعـد السـوفيتية وجيوشـها داخـل بلـدانهم،  وىس البلطيقخيار لجمهوريات 

، فـتم ضـمهم إىل االتحـاد السـوفيايت يف 1940يف مـايو  االتحاد السـوفيايتوقد تم احتاللهم من 

  .1940أغسطس عام 
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ذلـك الوقـت بعـرض نفـس ماحـدث لجمهوريـات البلطيـق إىل  قام االتحاد السوفيايت يف

 30، ولكن فنلنـدا رفضـت تسـليم أراضـيها للجـيش السـوفيايت، مـام أدى إىل غزوهـا يف فنلندا

، وبعد ثالثة أشهر من املعارك الشـديدة والخسـائر "بحرب الشتاء"ويعرف ذاك الوقت  نوفمرب

 معاهدة سالم موسكوالفادحة لألطراف، تخىل االتحاد السوفيايت عن فكرة غزو فنلندا، فقامت 

مـن أراضـيها لالتحـاد % 10نـدا ، والتي يـنص أحـد رشوطهـا بـأن تسـلم فنل1940 مارس 12يف 

السوفيايت، والطريف باملوضـوع بـأن فنلنـدا خرسـت نسـبة أرايض بسـبب االتفاقيـة أكـرث مـن 

كل ذلك يف ظـل عـدم وجـود أي تعـاطف أو مسـاندة مـن دول ! خسارتها ألراضيها يف املعارك

  .العامل األخرى

بهجـوم سـوفيتي بـدأت . وفنلندا االتحاد السوفيتيوحرب الشتاء رصاع عسكري دار بني 

الحـرب بعد ثالثـة أشـهر مـن انـدالع  - 1939سنة  الثالثني من نوفمربعىل األرايض الفنلدية يف 

بـإبرام  1940سـنة  الثالث عرش من مارسوانتهت يف  - والغزو السوفيايت لبولندا العاملية الثانية

الهجوم غري رشعي وطردت االتحـاد السـوفيايت مـن  عصبة األمماعتربت . معاهدة سالم موسكو

  .1939 ديسمرب 14عضويتها يف 

  معركة شتاتلون

  .) بني الربوتستانت والكاثوليك يف النمسا وإسبانيا (حدى حروب الثالثني عاما إ 

. لكـربىبعد الهزمية املاحقة للجيش الربوتستانتي يف جبل األبيض هدأت أوضاع بوهيميا ا

تتكـون هـذه املرحلـة مـن الكثـري مـن املعـارك . ن الحـرب يف باالتينـات تواصـلتإومع ذلك ف

يف عـام  هايـدلبريغو  مانهـايمسـقطت . األصغر، ومعظمهم الحصارات قام بها الجـيش األسـباين

  .تم بعد ذلك بعامني، مام جعل باالتينات يف قبضت اإلسبان فرانكنتالثم  1622

مـن ) حـاكم الـدينامرك( كرسـتيانهربت بقايا الجيوش الربوتستانتية بقيادة مانسفيلد و 

بقـي مانسـفيلد يف هولنـدا، . ا وأرسلوهم الحتالل رشق فريزلند املجاورةإىل هولند براونشفايغ

مثريا حفيظة  دائرة ساكسونيا السفىلقريبه يف " مساعدة"ولكن كرستيان جاب األرض من أجل 

مع أنباء عدم مساعدة مانسفيلد له تراجع جيش كرستيان مطردا نحو األمن عىل الحدود . تييل

لحق بهم جنود تييل األكـرث انضـباطا عـىل بعـد  1623عام  السادس من أغسطسيف . الهولندية

التي هزم تيىل فيها كرستيان هزمية  معركة شتاتلونفاندلعت . أميال من الحدود الهولندية 10

بعد هذه الكارثـة . مقاتل 15000ساحقة مبيدا أكرث من أربعة أخامس جيشه الذي ضم حوايل 

  أنهى فريدريك الخامس املوجود يف املنفى يف الهاي تورطه يف الحرب 
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. ، متخليا عن أي أمل يف إطالق املزيد من حمالتجيمس األولحامه تحت ضغط متزايد من 

  .لقد سحق التمرد الربوتستانتي

  م633شثاثــــــة  معركة 

نبـار بقيادة القائد خالد بن الوليد الفلوجـة يف منطقـة األ  بعد أن حررت القوات العربية

توجهت بعد ذلك صوب شثاثة وهي منطقة عني التمر وسـكانها مـن العـرب أيضـا وقـد علـم 

ن الجيش الفاريس كان يضم عددا كبريا من الجند والقوات املرتزقة مـن أ القائد خالد بن الوليد 

ا وتلك القبائل املتعاونة واملتحالفـة مـع فـارس عـىل أبناء بعض القبائل العربية فتأمل لذلك كثري 

حساب العراق وأهله هي قبيلة تغلب وأياد بزعامـة عقـة بـن أىب عقـة بيـنام كانـت القيـادة 

العامة للقائد الفاريس حكم عني التمر الفاريس مهران بـن بهـرام الـذي عمـد إىل خطـة خبيثـة 

مل (سألوه عن األمـر فأبـدى لهـم قـائاللرضب العرب بالعرب وقد وصفها الصحابه وجنده حني 

ن إنه قد جاءكم من قتل ملوككم وفل حدكم فاتقيته بهـم فـإ أرد إال ما هو خري لكم ورش لهم 

كانت لهم عىل خالد فهي لكم وان كانت األخرى مل تبلغوا منهم حتى يهنوا ونحن أقوياء وهم 

يـاد يف إ ه وهـو مـن قبيلـة ثم تقدم عقة القائد العريب املتحالف مـع الفـرس بقواتـ) مضعفون

ن إزاء بعضهام وجها امحاولة لصد االندفاع العريب اإلسالمي تجاه عني التمر وهنا توقف الجيش

لوجه مبرحلة تحضريية تجسد إيذانا ببدء طقـوس الحـرب املتبعـة واملعروفـة آنـذاك ثـم بـرز 

ين إ(بطـل الفـذ القائدان أمام جيشيهام كام جرت العادة أيضا فقـال خالـد بـن الوليـد ذلـك ال

فطلبه خالد للنزال وبعد مبارزة رسيعة خاطفة متكن سيف ) حامل عىل عقة فاكفوين ما عنده

خذ عقة أسريا وسحبه تجاه القـوات العربيـة اإلسـالمية وقـد كـان بإمكـان أ املسلول من  الـلـه

نه وبنـي نه أراد أن يجعله للعرب مثاال وعربة ملن يخون وطأ خالدا أن يطيح برأسه ببساطة إال 

جلدته وبعد تلك العملية البطولية الرائعة انهارت معنويات الجيش الذي ميثل فـارس وارتبـك 

هم ورسعان ما هزموا وفروا فأرسع خالد بإحكام السيطرة عـىل منطقـة واحـة شـثاثة ثـم ؤ أدا

تقدم بقواته طالبا مهران الذي تحصن بحصن يف عني متر فقـد أراد القائـد خالـد الطـرق عـىل 

ن السيطرة عليها باتت رضورية يف تفكري خالد بعد ذلك إد وهو ساخن لتحرير عني متر فالحدي

املسري الطويل والقتال املستمر ولحاجة جنده للراحة والتزود باملاء والزاد وإلراحة الدواب فلام 

ن خالدا متجها نحوه ابدر إىل الهرب من حصن عـني التمـر أ علم مهران مبا حصل لقوات عقة و 

صنت بذلك الحصن بقايا قوات عقـة املنهزمـة فلـام وصـل خالـد حـارصهم ورفـض أن وقد تح

يستجيب لطلـب الصـلح معهـم فقـد سـاءه كـام تقـدم أن يقاتـل العـريب أخـاه العـريب فـأمر 

باعتقالهم جميعا ثم اصدر أمره بإعدام عقة بن أيب عقة فرضبت عنقه يف أوائل آذار مـن عـام 

يكون عربة لكل عريب تسول له نفسـه خيانـة قومـه فقـد م أمام حشود الناس من العرب ل633
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كانت املعركة بنظره هي معركة تحرير العراق العريب وأهله من نري االحـتالل الفـاريس فكيـف 

قدم عىل ذلك فقد استحق سوء العاقبـة واملصـري أ يجوز أن يساند الخونة املحتل الفاريس ومن 

ب علم نصـارى مـن عـرب العـراق قيـل إن وقد كان جوار ذلك الحصن كنيسة يتواجد بها طال 

عددهم يومه كان أربعون فردا وقد اسلموا جميعهم فقرر خالد أن يسـتفيد مـنهم وقـد كـان 

من بينهم الطالب نصري وهو والد القائد البطل فيام بعد موىس بن نصري فاتح األندلس الشهري 

  .الـلـهرحمه 

  معركة شذونة

 جزء من فتح اسبانيا

طارق م بني املسلمني بقيادة  711 يوليو 19ادي لكة معركة وقعت يف معركة شذونة أو و 

. الذي يعرف يف التاريخ اإلسالمي باسـم لـذريق رودريغو القوطي الغريبوجيش امللك  بن زياد

انترص األمويون انتصارا ساحقا أدى لسقوط دولة القوط الغربيني وبالتايل سقوط معظم أرايض 

  .تحت سلطة الخلفاء األمويني شبه الجزيرة األيبريية

 وادي لكـةتسمى املعركة باسم النهر التي وقعت بالقرب منـه وعـىل ضـفافه وهـو نهـر 

أيضـا، تسـمى . يطلق بعض املؤرخني عىل املعركة مسمى معركة سهل الربباط أو معركة شذونة

الواقعـة  بحـرية ال خنـدااملعركة باإلسبانية مبعركة دي ال جونا دي ال خاندا والتي تعني معركة 

  .بالقرب من ميدان املعركة

وليـان وبعـض كبـار الدولـة القوطيـة مـن أعـداء انضم لجيش طارق بن زياد الكونـت ي

أيـام وقـاوم  8دامت املعركـة . تالقى الجمعان قرب نهر وادي لكة. لذريق وعدد من جنودهم

أحـدهم بقيـادة أخيـه األرشـيدوق (القوط مقاومة عنيفة يف بادئ األمر إال أن انسحاب لوائني 

  .وإرباك الجيشألوية من جيش لذريق أدى لضعضعة األمور  3من أصل ) أوباس

  معركة الرشق األقىص

  ).كنجمجزرة نان( أو الحرب اليابانية الصينية 

  احدى معارك الحرب العاملية الثانية 

، قامت اليابان بغزو شامل لألرايض الصينية، بـدءا 1937يف عام  -الحرب اليابانية الصينية 

  .مجزرة نانكنجفحدثت  جانزوهوو  شنغهايبالقصف املركز عىل مدينتي 
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غ   م الرشق األقىص   احتلت تاليابـان  هونـ 1942-1941 :)اليابان ( معركة الرشق األقىص 

 ،كونغ والفلبني وسناغفورة قامت اليابـان مبهاجمـة األصـطول األمـرييك يف قاعـدة بـريل هـاربر

    .م 1941ومتكنت من تدمريها سنة 

  :معركة شعفاط

،بــني الشــعب الفلســطيني والصــهاينه، حقــق الفلســطينيون نرصــا 1948-1947/آذار/24

  .ساحقا عىل اليهود

  شغب فيينا  

  .ء الفكرة الشيوعية والتصارع مع القوانني القامئةبسبب التاميز الطبقي ونشو 

جـرت صـدامات  1927يف عـام .بني قوات الرشـطة النمسـاوية وبـني الشـعب النمسـاوي

أشعل أفراد الشعب الذين أطلـق علـيهم املشـاغبني النـريان يف .مسلحة بني الرشطة واملشاغبني

بليغة نقلـوا عـىل أثرهـا إىل  سقط بعض القتىل وأصيب العديد بجروح أغلبها .عدة مباين عامة

جـرت حـوادث  .املستشفيات  تم إلقاء القبض عىل العديد من أفراد الشعب وأودعوا السـجن

مل . هجوم عىل ممتلكات اليهود يف البالد وقد ساعد عىل ذلك القوانني اآلرية املعادية للسـامية

أجـرب  .اد النـادرةيسمح لليهود بالخروج من البالد وهـم يحملـون ثـرواتهم مـن الـذهب واملـو 

اعتقـل األلـوف مـن االحتكـاريني  .اليهود عىل مامرسة أعامل يقوم بهـا املواطنـون غـري اليهـود

  .وقد استفاد الكثريون من ذلك لتحقيق أغراضهم الشخصية،اليهود،يف هذه األثناء

 معركة شقحب 

م، 1303إبريــل  20/ هـــ 702ســنة  رمضــان 2معركــة بــدأت يف  ،)معركــة مــرج الصــفر(

 املامليـككانت املعركـة بـني . سوريةيف  دمشقواستمرت ثالثة أيام بسهل شقحب بالقرب من 

بقيـادة قتلـغ شـاه نويـان  واملغـول والشـام مرصـسـلطان  النـارص محمـد بـن قـالوونبقيادة 

تصـار انانتهت املعركة ب). اإللخانات(فارس  مغولإلخان  محمود غازاننائب وقائد ) قطلوشاه(

  .والتوسع يف العامل اإلسالميطموحات محمود غازان يف السيطرة عىل الشام وأنهت ،نو املسلم

بـأن جـيش املغـول أوشـك  حلـبوصلت أخبار من  م1303 / هـ702عام  جامدى اآلخرة

  فخرج جيش النارص بجيش مرص وانضم إليه . عىل الزحف عىل الشام مرة أخرى
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 م1303سنة  إبريل 20، املوافق يف هـ702سنة  رمضان 2عسكر الشام، والتقى الجمعان يف 

  .جيش املسلمني بالء حسنا وانترص عىل جيش املغول ، وفيها أبىلدمشققرب 

   معركة شقراء

  هـ1325من معارك تأسيس اململكة العربية السعودية 

ربـع بيلة الظفري وهي رملية وتحيط بهـا اليابسـه مـن جهاتهـا األ تقع شقراء يف مضارب ق

وقد نشب خالف بني السدون شيخ املنتفق وبني ابن سويط شيخ الظفري ورجحت كفة الظفـري 

فطلب السعدون العون من فيصل الدويش وملا سمعوا الظفري زادهم تحديا ودارت املعركة يف 

شـقراء وعـاد للصـامن بعـد إقامـة عـام يف شقراء ورجحت كفة الدويش ثم رحل الدويش عن 

  .الشقراء

 يوم الشقيقة

 بني شيبانهي الفرجة بني الجبلني، وكان هذا اليوم بني ) بشني معجمة وقافني(الشقيقة 

  .بني شيبانسيد  بسطام بن قيس، وقد قتل فيه ضبة بن إدوبني 

بالد ضبة، فلام دنا من بالدهم أغار هو وأصحابه عىل إبلهـم، وكـان  بسطام بن قيسغزا 

، قد فقأ عـني فحلهـا، وكـذلك ثعلبة بن سعد بن ضبةمع اإلبل ألف ناقة ملالك الضبي من بني 

لجاهلية إذا بلغت إبل أحدهم ألف بعري فقأوا عني الفحل لريد عـني العـاين، كانوا يفعلون يف ا

وكان يقال لذلك الفحل األعور الذي يف إبل مالك أبو شاعر، وكان مالك عنـد اإلبـل فنجـا عـىل 

يا صباحاه وعاد راجعا، وكان بسطام يف أخريـات : فرسه إىل قومه ضبة، فلام أرشف عليهم نادى

: يحمي أصحابه، فلام لحقـت خيـل ضـبة قـال مالـك) زعفران(يقال له الناس عىل فرس أدهم 

ويف أوائلهـم  ثعلبة بن سعد بن ضبةارموا ارموا يا قوم، فجعلوا يرمونها فيشقونها، ولحقت بنو 

عاصم الصباحي، وكان ضعيف العقل، وكان قبل ذلك يعصب قناة له فيقال له ما تصنع بها يـا 

بيـه بغـري أمـره فلام جاء الرصـيخ ركـب فـرس أ . منه ؤوناقتل بها بسطام فيهز : عاصم؟ فيقول

صاحب الفرس األدهم، فعارضه عاصم : أيهم الرئيس ؟ قال: ولحق الخيل، فقال لرجل من ضبة

نفذ الطعنة إىل الجانب اآلخر وخـر أ حتى حاذاه، ثم حمل عليه فطعنه بالرمح يف صامخ أذنه و 

لـوا سـبيل الـنعم وولـوا األدبـار، وأرس بنـو خ بني شيبانقتيال، فلام رأت ذلك  بسطام بن قيس

بكـر بـن ، فلام وصل املنهزمـون مل يبـق يف بني شيبانسبعني رجال من  ثعلبة بن سعد بن ضبة

  .كانهبيت إال وحزن لقتل بسطام لعلو م وائل
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  وقعة الشاللة

بعد .م1919إحدى املعارك التي جرت يف حرابة العرب الكربىبني عشائر بني صخر والرمثا 

   .انتهاء الحكم الرتيك

  .شخاصأ تسعة  اوينيقتىل الرمث حدثت اصابات بالغة بني الطرفني، وبلغ عددقد و 

اذار  13ربد، عىل يد أبناء الرمثا وكان ذلك يوم الخمـيس إيف سوق الحالل مبدينة وقعت 

ربـد ومـنهم محمـد سـمرين إمن عىل عدد من املوجودين يف سوق م، والقت سلطات األ 1919

ية مبقتلـه خريس، وانترش خرب مقتل الشيخ صالح، حيث تأثرت جميع العشائر البدوية والفالح

  . »الشيخ الذي ال يجوز املساس به مهام فعل«عند بني صخر  يعترب نهأل 

ر الرمثا بقيادة شيخها البطـل املجاهـد فـواز ئلقد كان النرص يف هذه املعارك حليف عشا

كل العشاير البدويه من مناطق ما حول الرمثـا  باشا الربكات الزعبي  بعد أن قام الرماثنه بطرد

إىل الجنـوب االردين والوسـط وتفـريقهم وتشـتيت ) الرمثـا(ردن ن شـامل األ وطردهم م ةقاطب

  .شملهم وقتل االعداد الكبريه منهم

  حرب الشامل 

  .من سيطرة السويد عىل شواطئ البلطيق الجنوبية للحد) 1721-1700( حرب الشامل 

ابـع بني تحالف عسكري ضم الدامنارك وروسيا وبولونيا ضد السويد بقيادة فريـدريك الر 

جـيش روسـيا بقيـادة و .م 1700ملك الدامنارك ضد السويد بقيادة ملكها شارل الثاين عرش عام 

جـيش بولونيـا بقيـادة ملكهـا أوغسـت و  .1700القيرص بطرس األول ضد السويد يف نارفا عـام 

  .1701الثاين و جيش السويد بقيادة ملكها يف ريغا عام 

د الشاب شـارل الثـاين عرشـ محـرزا انتصـارا رغم تفوق الحلفاء الهائل انترص ملك السوي 

أنـزل ملـك السـويد شـارل الثـاين عرشـ هزميـة  .صاعقا عىل الدامنارك وأرغمها عىل عقد الصلح

و أنـزل ملـك السـويد شـارل الثـاين عرشـ الهزميـة . نكراء ببطرس األول قيرص روسـيا وجيوشـه

يف ملـك بولونيـا أوغسـت ألحـق ملـك السـويد الهزميـة  .بأوغست الثاين ملك بولونيا وجيوشه

وجيوشه وأحتل بولونيا وتخىل أوغست عن العرش وأنتخب ستانيالس األول ملكا عـىل بولونيـا 

  .1704عام 
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قتل شارل الثاين عرش ملك السويد يف معركة الرنويج ومبوته طويت نهايـة حـرب طويلـة 

ديكسـبورغ عقد صلح مبقتىض معاهدات ستوكهومل وفر  .قتيل 200000أنهكت السويد وكلفت 

تخلــت الســويد لروســيا عــن اســتونيا وليفونيــا  قســمت  .1921ونيشــتات عــام  1720– 1719

 .أصبحت روسيا إحدى دول أوربا العظمى .كاريليا وفنلندا وفيبورغ

  حرب شامل أمريكا 

خـالل أواخـر ) م1825-1700) الحرب العظيمة لإلمرباطورية ( الحرب الفرنسية الهندية  

حرب امللـك  ،حرب امللكة آن ،الثامن عرش حرب امللك وليم، معركة كويبكالقرن السابع عرش و 

م انتهت حرب امللك وليم، وهي الحـرب األوىل يف الشـامل األمـرييك بـني 1697 – 1689.جورج

بريطانيا وفرنسا بشكل غري حاسم لذا كانت الحرب الفرنسـية الهنديـة امتـدادا لهـا يف معركـة 

كانـت .ريطانيا، بينام ساعد الغونكويبيون والهيورونيون فرنسـاحارب االيروكوبيون مع ب.كويبك

وحتـى عـام  1754منذ عام ) لفرنسيةالتي ساعد فيها الهنود الحمر القوات ا(الحرب الفرنسية 

م هي الحرب األخرية بني فرنسا وبريطانيا يف شامل أمريكا والتي جند الجانبان شـعبيهام 1763

فقدت فرنسا سـيطرتها عـىل شـامل أمريكـا  .كويبك الحاسمة انترصت بريطانيا يف معركة.ألجلها

  .بعد هزميتها يف كويبك

م حاربـت بريطانيـا فرنسـا وإسـبانيا يف فلوريـدا يف حـرب امللكـة آن 1713 – 1702من  

م حققـت فرنسـا  1748 -1744مـن  .ولكنها مل تحسم لصـالح أي مـن الطـرفني للمـرة الثانيـة

ج، لكنهـا أوقفـت محاوالتهـا يف التوسـع مـن قبـل سـكان انتصارات أولية يف حرب امللـك جـور 

م حققـت 1763-1754املستعمرات األمريكيـة مبسـاعدة مـن قبـل قـوات االيروكويـون و مـن 

والتــي تعــرف أيضــا الحــرب العظيمــة ( بريطانيــا نرصــا حاســام يف الحــرب الفرنســية الهنديــة 

يف عـام   .) 1763-1756(  السـنوات السـبع لحـرب وكان شامل أمريكا مرسـحا .)لإلمرباطورية 

م بدأت السلطات الربيطانية بدفع جوائز نقدية لفروات الرأس التي تؤخذ مـن أعـدائهم 1755

) بيتسـبورغ حاليـا ( دمرت محاولة االستيالء عىل حصن ديكيوسن وقد  .سكان أمريكا األصليني

بـرادوك و هـرب الرتل الربيطاين بقيادة إدوارد برادويك من قبل قـوة فرنسـية صـغرية، ومـات 

وكلـام ..الكولونيل الشاب جورج واشنطن دون أن يصاب بأذى، وهـزم بقيـة الربيطـانيني تباعـا

واضـح منترصـ وقلام كـان هنـاك  .أصبحت والية ناجحة جدا يشكل البقية حلفا لتحديد قوتها

عندما كانـت  .فالبلد املنترص هو الذي يكسب قدرا ولو قليال من األرايض عىل حساب اآلخرين

تحدث حرب يف أوربا، فإن القتال كان يندلع يف املستعمرات أيضا تقاتلت فرنسـا وبريطانيـا يف 

 .حربني يف شامل أمريكا يف أواسط القرن الثامن عرش
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  حرب الشامل العظمى

 مرباطوريـة الروسـيةاإل كانت حربا تواجه فيهـا ) 1721-1700(الحرب الشاملية العظمى 

بحـر يمنـة عـىل ضـد السـويد لله وساكسـونيا والكومنولث البولندي اللتـواين الرنوج-والدمنارك

لتـرتك روسـيا كقـوة عظمـى جديـدة يف بحـر  1721انتهت الحرب بهزمية السويد يف . البلطيق

 1700الحـرب بهجـوم التـالف عـىل السـويد يف بدات . البلطيق وكالعب سيايس مهم يف اوروبا

  .ومعاهدة ستوكهومل مبعاهدة نيستاد 1721وانتهت يف 

، تشكل تحالف من مجموعـة مـن الـدول )1700/1721(خالل الحرب الشاملية العظمى 

بـا، وقـد و القضاء عـىل التفـوق والسـيطرة السـويدية يف منطقـة وسـط ورشق أور التي أرادت 

مملكـة (امللـك بيـرت األكـرب)اإلمرباطوريـة الروسـيةمـن ) دول اإلئـتالف(تشـكل هـذا التحـالف 

وقـد ). أغسـطس األعظـم) ليثوانيا-مملكة بولندا، ساكسونيا، (IVفريديريك ) الرنويج-الدامنارك

 1709و  1700وأغسطس وذلك ما بني عـامي  IVكل من فريديريك  اإلئتالفن هذا إنسحب م

بعد هزمية السـويد يف ( 1709نضامم يف عام ، ولكنهام عاودا اال معركة نارفاإثر هزمية روسيا يف 

ومملكـة  (Iجـورج ) هـانوفرنضـامم كـل مـن اوقد تعزز هـذا التحـالف بعـد ). معركة بولتافا

وأمـا عـىل . عىل التوايل 1717و  1715و  1714يف أعوام  وبريطانيا العظمى بروسيا-براندنبورغ

ومملكـة ) 1710و  1704( غوتـورب-هولسـتنينضمت يف حربها كل من االجهة السويدية فقد 

، 1710و  1708يف مـا بـني عـامي ) امللـك ستانيسـلو لييسزينسـيكتحت حكـم (ليثوانيا -بولندا

شـارل فقد دخلت الحرب بعد أن آوت امللـك السـويدي  اإلمرباطورية العثامنية، أما والكوساك

يف منطقتـي لينوفيـا  غـوتروب-هولسـنتانطلقت الحرب بهجوم ثاليث عىل منطقـة . الثاين عرش

ه ذليثوانيـا وروسـيا، إال أن هـ-بولونيا-الرنويج وساكس-وإنغرييا السويديتني، من قبل الدامنارك

رد الهجـوم الـدمناريك والـرويس يف الهجامت قد توقفت حيث متكنـت القـوات السـويدية مـن 

التي هزمت فيها روسيا، وبعد ذلك ردت السـويد الهجـوم البولنـدي  نارفاو  ترافيندالموقعتي 

معركـة ليثوانيـا حيـث هزمـت قواتـه يف -حيث دفعت امللك أغسـطس إىل الـوراء عـرب بولنـدا

أما بيرت الذي هزم يف معركة نارفا فقد عاد إىل روسـيا ليجمـع جيشـه مـن جديـد  ألرتانستادت

ة كالرفع من الرضائب وزيادة سنوات الخدمة العسكرية التي وصـلت حيث فرض قوانني صارم

وبـدأ بإرسـال ) و التي كانت مبثابة حكم باإلعدام بالنسبة للمجنـدين(إىل واحد وعرشين سنة 

قصـد إكسـاب جيشـه ) التي صدت بأكملها(قواته يف هجامت متقطعة نحو األرايض السويدية 

جاهزا هاجم املقاطعات البلطيقية السـويدية حيـث  وبعد أن أصبح جيشه...الخربة عىل القتال

وبعد ذلـك تحـرك شـارل . سانت بيرتسبورغوقام ببناء مدينة  بحر البلطيقنجح يف الوصول إىل 

  -الثاين عرش من بولندا
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عسكري يف  أرتكب أكرب خطاوقد كان امللك شارل الثاين عرش قد (تجه صوب روسيا اليثوانيا و 

ترك بيرت يعود إىل روسيا ليجمع قواته من جديد بعد موقعة نارفا حيث قال بأن حياته حيث 

ليك يواجه بيرت، ولكن هذه ) ليثوانيا-تجه نحو األقوى بولندااروسيا أضعف من أن يقاتلها و 

وعىل إثرها تراجع  معركة بولتافاالحملة توقفت بعد الهزمية التي تلقاها الجيش السويدي يف 

. عثامنيةتجه مع قواته إىل اإلمرباطورية الاامللك السويدي شارل الثاين عرش إىل الوراء حيث 

حيث وجد  بورثوخالل مطاردة الجيش الرويس للقوات السويدية توقف الجيش الرويس يف 

دخول امللك العثامين يف الحرب ضد روسيا وذالك  إىل اوقد أدى هذ(الجيش العثامين هناك 

بعد معركة بولتافا أعادت دول اإلئتالف تنظيم صفوفها، وقد ). بعد إلحاح من امللك السويدي

أما القوات . بروسيا وبريطانيا العظمى-نضامم كل من هانوفر وبراندنبورغاتعزز ذلك ب

نقلب بعض اعرضت للهجوم حيث السويدية املتبقية يف منطقة جنوب رشق البلطيق فقد ت

جتاحتها االرنويج السويد من جهة الغرب، أما روسيا فقد -جتاحت الدامناركا. الحلفاء إىل أعداء

من جهة الرشق، وخالل هذا الهجوم قامت روسيا بالسيطرة عىل فنلندا وكبد الجيش الرويس 

ة يف بحر البلطيق خسائر القوات السويدية املتواجدة يف فنلندا والبحرية السويدية املتواجد

ستطاع أن يسيطر احيث  الرنويجويف نفس الوقت قام امللك السويدي بالهجوم عىل . هائلة

يف الرنويج عام  حصن فريديريكشتاينعىل حصن نرويجي، ولكنه سقط قتيال بعد ذلك يف 

1718 .  

  شنق قلعة سافاشالري معركة

الحـرب م خـالل  1915عـام  الرتكيـة شـبه الجزيـرةمعركة جاليبويل هي معركـة دارت يف 

 السـري إيـان هـاملتونادة مشـرتكة بقيـ والفرنسية الربيطانيةحيث قامت قوات  لعاملية األوىلا

، لكن املحاولة باءت بالفشل وقتل ماقـدر عـدده العثامنية، العاصمة إسطنبولمبحاولة احتالل 

 90وحـوايل ) فرنسـا ،نيوزيلنـدا ،بريطانيـا، اسـرتاليا(لف جندي من قوات التحالف أ  55بحوايل 

حـداث أ وقـد وقعـت هـذه . ومئات اآلالف من الجرحى من الطرفني) تريك(لف جندي عثامينأ 

، )الدولـة العثامنيـة(:الطـرف الثـاين يف الحـرب( تركيـايف  جاليبويلهذه املعركة يف  شبه جزيرة 

وكانـت النتيجـة انتصـار  مصـطفى كـامل، أوتو ليامن فون سـاندرزاملجر بقيادة -أملانيا، النمسا

  .رتكيا ما بعد الخالفةكقائد ل مصطفى كاملالعثامنيني، ظهور 

تعرف هذه املعركة يف تركيا باسم شنق قلعة سافاشالري كونهـا وقعـت يف منطقـة شـنق 

  .مضيق الدردنيلويف بريطانيا، تسمى مبعركة . قلعة
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ومن ثم الدخول إىل الجـزء الشـاميل  كانت املعركه تهدف إىل غزو إسطنبول عاصمة تركيا

حيث طلبت روسيا من فرنسا وبريطانيـا  ،الرشقي من تركيا ملساندة روسيا ضد القوات األملانيه

ـقي بعـد أن تكبـدت القـوات ال روسـيه خسـائر مساعدتها ضد القوات االملانيه يف الجانب الرش

  .مانام األ أمكبريه 

وتعـد  ،وقد أرشف القائد مصطفى كامل أتاتورك عىل هذه املعركه من الجانـب العـثامين

مـام القـوات أ معركة جاليبويل نقطه سوداء بالتـاريخ العسـكري الربيطـاين بعـد هـزميتهم بهـا 

  .العثامنيه
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  "ص " معارك حرف

    مذابح صرب وشاتيال

  .اجتياح الكيان الصهيوين لألرايض اللبنانية .مذابح صرب وشاتيال

اجتـاح الكيـان الصـهيوين  1982يف عـام .بني قوات الكيان الصهيوين وبني الشعب اللبناين 

  .األرايض اللبنانية وارتكب املذابح بحق املدنيني اللبنانيني العزل

قام الكيـان الصـهيوين مبـذابح  .يني العزلقام الكيان الصهيوين مبذابح بحق املدنيني اللبنان

تم توجيه االنتقادات الدولية فقط لـزعامء  .فظيعة يف مخيمي صربا وشاتيال بتوجيه من شارون

  .بذلك انذارالصهاينة ودون أن تتحرك األمم املتحدة بإصدار قرار أو 

  معركة الصبيح 

نيـة رجـال مـن عرشون صـهيونيا مسـلحا لثام 3/1/1948وقد حدث أن تصدى فجر يوم 

واشـتبكوا مـع العـدو يف رصاع  ،فدافع هؤالء عـن أنفسـهم ،عىل تل قرب الشجرة صبيحأبناء ال

 ،وطلبوا النجـدة مـن الهاغانـاه ،والذ الباقون بالفرار ،سقط بنتيجته سبعة قتىل من الصهيونيني

ملعركـة  سـتعدادلال  ،وال سـيام الشـجرة ،فأصدرت هذه أوامرها إىل رجال املستعمرات املجـاورة

بني رجال الصبيح و النجدات التي وصلتهم .ويسحبون قتالهم ،مقبلة ينتقمون فيها من العرب

وبـني العـدو الصـهيوين ) ن مجاهـدا و تسـع( من قرية الشـجرة العربيـة وكفـر كنـا والنـارصة 

و مل .وأخذت جراراتهم تنقل قـتالهم وجرحـاهم ،بدأ الصهاينة يفرون نحو مستعمرتهم.الغاشم

  .لعرب يف معركتي الصبيح الصباحية واملسائية أي خسارة يف األرواحيتكبد ا

  حرب الصحراء

  إحدى معارك الحرب العاملية الثانية

، بدأت حرب الصـحراء مـا 1940يونيو  10يف  بريطانياالحرب عىل  إيطاليابعد أن أعلنت 

ومتثلهـا القـوات ( مرصـو ) ومتثلها القوات األملانيـة بقيـادة رومـل (  ليبيابني قوات الدولتني يف 

يف  معركـة بيضـافم، وانتهت املرحلة األوىل من القتال بهزميـة كبـرية لإليطـاليني يف )الربيطانية 

  .ملساعدتهم إروين رومللذلك أرسل األملان قوة يقودها  1941فرباير 

 110التي تبعـد  العلمنيثم تقدم يف يوليو إىل قرية  1942يف يونيو  طربقثم استوىل عىل 

 معركة العلمني األوىليف مرص ثم وقعت عدة معارك هي  اإلسكندريةكيلو مرت عن 
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هي املعركة التي ألحقت الهزمية النهائية  معركة العلمني الثانيةوأخريا  معركة علم حلفاو  

  .بقوات املحور يف شامل أفريقيا

  معركة صفد

كانت مدينة صفد تسيطر عىل محاور الطرق الواصلة بني الساحل والجليل  ،معركة يفتاح

ثـم  .رك الدامية مع قـوات العـدو الصـهيوينفيها املعا تواصلت لذلك ،الشاميل والجليل الرشقي

 ."يفتـاح"نظمت القيادة الصهيونية عملية عسكرية واسعة الحتاللها أطلقت اسـام رمزيـا هـو 

كانت القوات الربيطانية أثناء انسحابها مـن فلسـطني تعمـل عـىل تسـليم املنـاطق الحساسـة 

وعـىل هـذا األسـاس وبعـد  .)سـيم يف حدود التق( واملواقع االسرتاتيجية الهامة إىل الصهيونيني 

وأصبح باستطاعة القـوات الصـهيونية  ،22/4/1948رصاع مر تم تسليم حيفا إىل الصهيونيني يف 

وقد استعمل الطرفان .تنظيم نفسها وتوجيه رضباتها إىل املواقع الحصينة الهامة األخرى كصفد

العرب أثناء معركـة سقط من .السالح األبيض عندما سكت صوت املدفع ونفذت ذخائر العرب

  .يف حني بلغت خسائر قوات العدو الصهيوين أكرث من مثامنئة وخمسني قتيال ،صفد مئة شهيد

 يوم الصفقة

يوم الصفقة هو يوم من أيام العرب يف الجاهلية، انتقم فيه الفرس من بني متيم لنهـبهم 

م لثأر بينه وبينهم نتقام منهوقد حرض هوذة بن عيل الحنفي كرسى باال . عري كرسى إىل اليمن

  .قديم

تحمل شجرا للقيس والسهام، وكانـت عـري  ابعري  باليمنإىل عامله  كرسى أنو رشوانبعث 

، والـنعامن بـالحرية الـنعامن بـن املنـذرحتـى تـدفع إىل  املـدائنكرسى يحميها املقاتلون مـن 

، فيحميها حتـى يخرجهـا بالياممة هوذة بن عيل الحنفيحتى تدفع إىل  بني ربيعةحميها من ي

فتسـري بهـا إىل  –أي مكافأة  –، وتجعل لهم جعالة بني متيم، ثم تدفع إىل بني حنيفةمن أرض 

  .سلم إىل عامل كرسى باليمنأن تبلغ اليمن، وت

فكسـاهم  –وكانوا قد سلبوا  –عمد هوذة بعد ذلك إىل األساورة الذين أطلقهم بنو متيم 

وحملهم، ثم انطلق معهم إىل كرسى، فدخل عليه وقص عليه أمر بني متيم وما صـنعوا، فـدعا 

منسـوجا بالـذهب  ديبـاجكرسى بكأس من ذهب فسـقاه فيهـا، وأعطـاه إياهـا، وكسـاه قبـاء 

ثم إنـه سـأله . قيمتها ثالثون ألف درهم، ودعا بعقد من در فعقد عىل رأسه وقلنسوةواللؤلؤ، 

  : د، وأنه يغزو املغازي فيصيب، فقال له كرسىيعن ماله ومعيشته فأخربه أنه يف عيش رغ
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غائبهم حتى يقدم، وصغريهم حتى يكرب، : فأيهم أحب إليك؟ قال: عرشة، قال: كم ولدك ؟ قال
الذي أخرج منك هذا العقل حملك عىل أن طلبت مني : قال كرسى. ومريضهم حتى يربأ

يا هوذة، رأيت هؤالء الذين قتلوا أساوريت وأخذوا مايل، أبينك وبينهم صلح؟ : الوسيلة، ثم قال
قد أدركت ثأرك، : أيها امللك، بيني وبينهم حساء املوت، وهم قتلوا أيب، فقال كرسى: قال هوذة

تطيقها أساورتك وهم ميتنعون بها، ولكن احبس عنهم  إن أرضهم ال: فكيف يل بهم؟ قال هوذة
املرية، فإذا فعلت ذلك بهم سنة أرسلت معي جندا من أساورتك، فأقيم لهم السوق، فإنهم 

  .يأتونها، فتصيبهم عند ذلك خيلك

قال له هوذة، وحبس عنهم املـرية يف سـنة مجدبـة، ثـم أرسـل إىل هـوذة ما فعل كرسى 
اشفني منهم واشتف، وأرسل معه ألفا من األساورة بقيادة رجل يقال إيت هؤالء ف: فأتاه، فقال

مـن  -حصن حياله حصن يقال له امللحـم وبيـنهام نهـر –له املكعرب، فساروا حتى نزلوا املشقر 
، ثم أقام هوذة سوقا باملشقر فبعث إىل بني حنيفة ليمتـاروا منهـا فـأتوه فـدنوا أرض البحرين

إن كرسى قد بلغه الذي أصابكم يف هذه السنة، وقـد أمـر لكـم : من حيطان املشقر، ثم نودي
  .فانصب عليهم الناس وكان أعظم من أتاهم من سعد. مبرية، فتعالوا فامتاروا

فجعلوا إذا أتوا إىل باب املشقر أدخلوا رجال رجال، حتى يـذهب بـه إىل املكعـرب فترضـب 
عنقه، وقد وضع سالحه قبل أن يدخل، فإذا مر رجل من بني متيم بينـه وبـني هـوذة إخـاء أو 

إىل قومه يدخلون  خيربى بن عبادةهذا من قومي فيخليه له، فنظر : رجل يرجوه قال للمكعرب
مـا بعـد السـلب إال القتـل، وتنـاول سـيفا،  لـلــهولكم؟ فواأين عق! ويلكم: وال يخرجون، فقال

ورضب سلسلة كانت عىل باب املشقر، فقطعها وقطـع يـد رجـل كـان واقفـا بجانبهـا، فـانفتح 
  .الباب، فإذا الناس يقتلون، فثارت بنو متيم

فلام علم هوذة أن القوم قد نذروا به كلم املكعرب يف مائة من خيارهم، فوهبهم لـه يـوم 
  .كبري فكان هذا اليوم من أسوأ الكوارث التي مني بها بنو متيم وقد قتل منهم جمع. الفصح

  وقعة صفني

معاوية بن أيب وجيش  عيل بن أيب طالبوقعة صفني هي املعركة التي وقعت بني جيش 
 .معركة الجملوحصلت بعد . هجرية 39يف سنه  سفيان

  .خالف بني عيل بن أيب طالب ومعاوية بن ايب سفيانسببها 

عندما بدأت الكفة تـرجح بشـدة لصـالح جـيش عـيل، وبـدأت الهزميـة تـدب يف جـيش 
نتهـت املعركـة بقبـول ا.عنـه الـلــهية، وكان النرص وشيكا لجيش عيل بن أيب طالب ريض معاو

  .بني اتباع عىل بن أيب طالب ومعاوية بن أيب سفيان يف بلدة أذرخ جنوب األردن التحكيم
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يل بـن ايب فلام عرض عليهم أن يخرج طالبوا بأن يخرج عنهم أبو موىس األشـعري عـن عـ

  .وعمرو بن العاص عن معاوية بن أيب سفيان،عاملا ورعا فقيها تقيا طالب وكان أبو مويس رجال

وكان أبو موىس األشعري يؤيد عيل بن أيب طالب يف أنه تجب له البيعة من معاوية، ومن 

عنه، ولكن عمرو  الـلـهمعه، وبعد أن تستقر األمور يؤخذ الثأر من قتلة عثامن بن عفان ريض 

تسليمهم إليهم ليقتلوهم، وبعدها يبـايعون، فلـام تحـدثا يف  بن العاص طالب بقتلهم أوال، أو

هذا األمر كثـريا، ومل يصـال إىل يشء، اتفقـا عـىل يـرتك أمـر تحديـد الخالفـة إىل مجموعـة مـن 

عليه وسلم وهـو عـنهم راض، وهـم أعيـان وكبـار  الـلـهصىل  الـلـهالصحابة الذين تويف رسول 

عنه؛ ألنه من السابقني األولني، وال يكـون فـيهم  الـلـهالصحابة، وفيهم عيل بن أيب طالب ريض 

عـنهام؛ ألنهـام ليسـا مـن السـابقني،  الـلــهمعاوية بن أيب سفيان، وال عمـرو بـن العـاص ريض 

  .ويستعان برأيهام إن رأى القوم أن يستعينوا برأيهام، وإن مل يروا فال يستعينوا برأيهام

عنه إىل املسجد فرأى بن ملجـم  ـلـهاليض يب طالب ر أ ما عند الشيعة فقد دخل عيل بن أ 

بن ملجم إىل ان صىل عيل بن ايب طالب فرضـبه بـن  وانتظرمسلتق يف املسجد وقد علم بأمره 

ملجم عىل هامته ومل يستشهد حينها وبقي بعدها ثالثة ايام ثم استشهد وقـد اوىص ابنـاؤه اال 

عنـه فـردوا الرضـبة  الـلـه ريض ن مات عيلإ يب طالب حي و أ ن عيل بن أ يقتلوا بن ملجم طاملا 

  .بالرضبة

  الحروب الصليبية 

ــا ـق العــريب  دول الحــروب الصــليبية هــي حمــالت عســكرية وجهته ــة اىل املرشـ اوروبي
نهـا وسـميت بـالحروب الصـليبية أل  ،واالسالمي ال سيام بالد الشام ومرص الحتالل بيت املقدس

  .العريب واالسالمي املرشقصيبية عىل دوافع الحروب الوقد تعددت .الصليب شعارا لها اتخذت

   .الرغبة يف السيطرة عىل حركة التجارة عرب العامل االسالمي

مـراء أ طمـع ملـوك و  .ة يف ما بينهـاعىل دويالت متناز إوانقسامها  ضعف الدولة االسالمية
ب والحـرو ) الفقر املجاعة(حوال االجتامعية يف سوء األ و  .وروبا يف السيطرة عىل ثروات املرشقأ 

التعصب الديني لدى املسيحيني االوروبيني ضد االسالم ورغبـتهم يف تخلـيص  .بني أمراء االقطاع
   .ماكن املقدسة للمسيحيني يف فلسطني من أيدي املسلمنياأل 
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وفتحت عيون الغرب عـىل .نهيار نظام اإلقطاع يف أروبا وتدعيم سلطة امللوكا:من نتائجها
ـق والغـربزيـادة ال.ستعامر املنطقة العربيةا توقـف املـد اإلسـالمي .نشـاط التجـاري بـني الرش

روبـا و نتقال مظـاهر الحضـارة العربيـة اإلسـالمية إىل أ ا.نشغال املسلمني بهذه الحروببسبب ا
استحدثت قالع وحصون جديدة يف العامل اإلسالمي مل تكن موجودة من .فكانت سببا يف نهضتها

  .قبل

  الحملة الصليبية األوىل 

الصليبية االوىل مـن  حملهتكونت ال ،م1147-1096 \ه 542-490) ألمراءحملة ا(وتسمى 
 ،سـيا الصـغرىآ قوتها عـرب  تقدمتثم  القسطنطينية، يفوالتقت جيوشها تلف انحاء اوروبا خم

فاحتلـت الرهـا سـنة  ،نحو بـالد الشـام تثم تقدم ،حيث الحقت الهزمية بالسالجقة املسلمني
نشـأت فيهـا األمـارات أ حتلت انطاكيـة و اثم  ،ية يف املرشقوأنشأت فيها أول إمارة صليب.ه 429

حتلت مدينة القدس وارتكبت فيها مذبحة وحشية ضد اهجري  493ويف سنة  ،الصليبية الثانية
سست فيها إمارة الصليبية أ ثم احتلت طرابلس و  ،وتكونت فيها مملكة بيت املقدس ،املسلمني

ملقاومـة اإلسـالمية وعـدم تنظيمهـا وضـعف ىل ضـعف اإويرجع النجـاح هـذه الحملـة .الثالثة
  .الخالفة الفاطمية

  .م1189- 1147\ه 585- 542:الحملة الصليبية الثانية

كان هدفها إستعادة إمارة الرها من يد املسلمني بعـد أن متكـن عـامد الـدين زنـيك مـن 
 ،ولكنهــا مل تســتطيع إحتاللهــا ،ىل بــالد الشــام وهاجمــت دمشــقإوصــلت الحملــة  .تحريرهــا

 ،نجاد أهايل دمشق بنور الدين زنيك الذي متكـن مـن القضـاء عـىل معظـم رجـال الحملـةإلست
  .وفشلت الحملة يف تحقيق إهدافها وعادت أىل أوروبا

سـتعداداته ملهاجمـة الرهـا وتكمـن افبدأ .حتالل الصليبيأدرك عامد الدين زنيك خطر اإل 
خط الـدفاع األول عـن اإلمـارات فكانت  ،أهمية الرها يف إتساع مساحتها وتحصيناتها الدفاعية

غادر عـامد الـدين املوصـل متظـاهرا بأنـه يريـد احـتالل مدينـة  ،الصليبية يف الساحل الشاميل
فحارص الرها ومنـع جوسـلني الثـاين مـن تقـديم املسـاعدة لسـكانها املحـارصين إىل أن  ،أخرى

الـدعوة إىل قيـام  ،وقد ترتـب عـىل تحريـر الرهـا ،م1144\ه530دخلتها القوات اإلسالمية عام 
  .حملة صليبية أخرى

  .م1204-1189\ه601- ه  585 :الحملة الصليبية الثالثة

نتصار القائد املسلم صالح الدين األيويب عىل الصليبيني يف معركة حطني سـنة اكان سببها 

  واسرتجاع بيت املقدس وبعض املدن الساحلية منهم لذلك قررت أوروبا إرسال  ،ـه583
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وكان عىل رأس هذه الحملة  ،ستعادة بيت املقدس من املسلمنيالثة هدفها حملة صليبية ثا

ستيالء عليها وعىل واال  ،ستطاعت الحملة الوصول اىل عكاا ،ملك إنجلرتا) ريتشارد قلب األسد(

نتهت الحملة بتوقيع صلح الرملة بني صالح الدين اوقد  ،بعض املدن الساحلية يف بالد الشام

  .األيويب وريتشارد

  م1218- 1213\ـه615- 610:حملة الصليبية الرابعةال

لرثوتهـا الغنيـة وموقعهـا اإلسـرتاتيجي إال أن  ،توجهت األطامع الصليبية إىل إحتالل مرصـ

  .الحملة تحولت إىل القسطنطينية يف ما بعد

  م1228-1218\ـه626- 615:الحملة الصليبية الخامسة

وواصـلوا سـريهم نحـو القـاهرة  واحتل الصليبيون دمياط ،ىل مرصإتجهت هذه الحملة ا

غري أن املرصيني فتحوا علـيهم الجسـور وأصـبحوا مهـددين بـالغرق مـام إضـطرهم إىل طلـب 

  .نسحاب من األرايض املرصيةالصلح واال 

  .م1248- 1228\ه642-626:الحملة الصليبية السادسة

مفاوضـات لذي نجح يف إجـراء او  ،)فريدريك ملك أملانيا(كانت الحملة بقيادة اإلمرباطور 

ومبقتىض هذه  ،م1229\ه627مع امللك الكامل األيويب يف مرص وانتهت بتوقيع إتفاقية يافا سنة 

عىل أن يأخذ الصليبيون بيت املقـدس  ،اإلتفاقية تقرر عقد صلح بني الطرفني ملدة عرش سنوات

 ،ة الدينيـةوعىل أن يبقى الحرم القديس بيد املسلمني ال يدخله إال للزيار  ،والنارصة ،وبيت لحم

  .كام نصت اإلتفاقية عىل أن تبقى قرى القدس بيد املسلمني

  م 1270-1248\ـه669- 646:الحملة الصليبية السابعة

فأرسـلت  ،ستعادة امللك الصالح األيـويب بيـت املقـدس مـن أيـدي الصـليبينياكان سببها 

 ،بيت املقـدس سرتداداأوروبا حملة جديدة إىل مرص بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا من أجل 

حـتالل دميـاط وتقـدمت نحـو املنصـورة ولكـن الدولـة األيوبيـة صـدت اومتكنت الحملة من 

  .ثم أطلق رساحه بعد دفع فدية للمسلمني ،الصليبيني وأرست لويس التاسع

  .م1291- 1270\ـه691-669:الحملة الصليبية الثامنة

  .الفشلنتهى أمرها بامل تتجه هذه الحملة إىل املرشق بل إىل تونس و 
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  الحمالت الصليبية

صـيحته الصـليبية وهـو السـيد املطـاع بـني الشـعوب  "أوربان الثاين"منذ أن أطلق البابا 

الصليبية وتقاطر الصليبيون كالسيل املنهمر عىل بالد املسلمني من ناحيـة الشـام ومرصـ وكـان 

فسار يف البالد  "بطرس الناسك"الذي توىل كرب الدعوة لتلك الحرب املقدسة عندهم رجل اسمه 

ولقد استمرت الحرب الصليبية عىل بالد املسلمني ملدة قـرنني مـن  ،يدعو للجهاد ضد املسلمني

   :الزمان عىل شكل سبع حمالت صليبية متتابعة

 ثورة الصناعيةال

شهدت بلدان أوروبا الغربية . باملكننةالثورة الصناعية هي انتشار وإحالل العمل اليدوي 

نهضة علميـة شـاملة فتنوعـت األبحـاث والتجـارب لتشـمل مختلـف  القرن الثامن عرشخالل 

اكتشـافات مهمـة كانـت السـبب املبـارش يف قيـام الثـورة فروع العلم ولتؤدي إىل اخرتاعـات و 

وهي ثـورة كـان لهـا األثـر البـالغ عـىل الحيـاة االقتصـادية . القرن التاسع عرشالصناعية خالل 

  .أو خارجها أوروباواالجتامعية والسياسية سواء يف 

انترشت الثورة الصناعية يف إنجلرتا يف القرن الثامن عرش والتاسع عرش وانتقلت بعد ذلك 

ة أسباب منها إىل دول غرب أوروبا ومن ثم إىل جميع أنحاء العامل وكان انتشارها يف إنجلرتا لعد

وبعـدها عـن املشـاكل الجغـرايف  اضافة ملوقعها ن إنجلرتا كانت جيدة من الناحية االقتصاديةأ 

  .الداخلية

وظهـرت  والنسـيج الغـزلشمل التطور الصناعي العديد من امليـادين فـازدهرت صـناعة 

وأصـبحت اآلالت بحاجـة إىل مصـادر جديـدة . املصانع واألفران عالية الحـرارة لصـهر الحديـد

يف تشغيل املحركـات واآلالت ويف تسـيري  فالكهرباء البخارثم  الفحم الحجريللطاقة فاستخدم 

  .البواخر والقاطرات

ادالت يرتكز عىل حرية العمل واملبـ رأساميلأدت الثورة الصناعية إىل قيام نظام اقتصادي 

وتحسـنت األوضـاع املعيشـية للنـاس  االقتصـادفربز دور املؤسسات اإلنتاجية الكربى يف تنمية 

كام ازداد اإلنتاج الصناعي بشكل كبري بفضل تطـور املعـدات واآلالت  العمرانوازدهرت حركة 

فانخفضت كلفة اإلنتاج وظهرت صناعات جديدة واتسع االستثامر . واعتامد التقنيات الجديدة

عة فقد أدى االستعامل املكثف لآلالت واألسمدة إىل تحول اإلنتـاج الزراعـي مـن إنتـاج يف الزرا

لـذلك . معييش مخصص أساسا الستهالك املـزارع وعائلتـه إىل إنتـاج تجـاري موجـه إىل السـوق

  تحولت الزراعة إىل عنرص فعال يف تطور القطاع الصناعي بعد أن
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د من مستوى اإلنتاج واستوجب تأمني أسواق وفرت له حاجاته من املواد األولية مام زا 

  .خارجية لرتويج فوائضه كام تطلبت التجارية الدولية تطوير املعامالت املالية

  عملية الصنوبر

أو مـا أطلقـت عليـه إرسائيـل اسـم عمليـة  لبنـانوتسمى أيضا بغـزو  1982 لبنانحرب 

لت أراضيه إىل ساحة قتال بـني فتحو  بلبنانهي حرب عصفت  ،السالم للجليل وعملية الصنوبر

إىل عـدد مـن  الحـربترجـع أسـباب هـذه . وإرسائيـل وسـوريا طينيةمنظمـة التحريـر الفلسـ

الذي نظم  اتفاق القاهرةاألحداث التي جرت يف الرشق األوسط خالل السنني التي سبقتها، من 

 .الحرب األهلية اللبنانية، إىل لبنانوجود الفصائل الفلسطينية املسلحة يف 

عندما قررت الحكومة اإلرسائلية شن عمليـة عسـكرية  1982 حزيران 6بدأت املعارك يف 

، شـلومو اململكـة املتحـدةبعـد محاولـة اغتيـال سـفريها إىل  منظمة التحرير الفلسـطينيةضد 

بعـد أن هاجمـت  جنـوب لبنـانبـاحتالل  إرسائيـلأرجوف عىل يد منظمة أبو نضـال، قامـت 

واملليشــيات املســلحة اإلســالمية اللبنانيــة،  قــوات الســوريةوال منظمــة التحريــر الفلســطينية

منظمة انسحبت . يف بريوت الغربية الجيش السوريوبعض وحدات  منظمة التحريروحارصت 

بعـد أن تعـرض ذلـك القسـم منهـا إىل قصـف عنيـف، وكـان ذلـك مبعاونـة  بريوت التحريرمن

  .، وتحت حامية قوات حفظ السالم الدوليةفيليب حبيباملبعوث الخاص، 

إال أن آثارها ومخلفاتها مل تنته حتى  1985تهت هذه الحرب بشكلها املعرتف به يف عام ان

. جنوب لبنـانوأعوانه فعليا من  انسحب الجيش اإلرسائييلعندما  2000أبريل من عام /نيسان

 مرصوالجدير ذكره أن إرسائيل قد زجت يف هذه الحرب ضعف عدد القوات التي واجهت بها 

  .1973 أكتوبر/حرب ترشين األوليف  وسوريا

  غزو الصني 

  .بني املغول والترت بقيادة متوجني وبني قوات الصني.التوسع املغويل  والترتي يف العامل 

عىل ما هو معروف يف املغول والتتار فإنهم استطاعوا الدخول إىل الصني وكـان املقاومـة  

ا تدمري ما استطاعوا تدمريه وقتل مـا اسـتطاعوا قوية بداية للدفاع عن الصني إال أنهم استطاعو 

أن يقتلوه حتى أن الرايئ لجثث القتىل ليخال أنه يف مجزرة ال أول لهـا وال آخـر وكـان ذلـك يف 

 .عاث املغول والتتار بالشعب الصـيني قـتال وذبحـا .حرقت املزارع ودمرت املنازل.م 1173عام 

  .الصني من قبل املغول والتتار فاحتلت
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  الصينية اليابانية األوىل  الحرب 

  الحرب الصينية اليابانية األوىل):  1895-1894( 

بـني الجـيش الصـيني وبـني الجـيش .بسبب تنافس الصني واليابـان للسـيطرة عـىل كوريـا

  .الياباين

أسـفرت الحـرب عـن انتصـار .جرت معارك حربية بني الطرفني كانت فيها الغلبـة لليابـان

اليابان من الصني فورموزا وجزر بسكادورس  وشبه الجزيرة لياو  انتزعت .حاسم ورسيع لليابان

  .تونغ

  الحرب الصينية اليابانية الثانية 

الحرب الصينية اليابانية الثانية قامت بها اليابان يف سـبيل السـيطرة عـىل ) 1945-1931(

لصـيني جرت حرب بـني الطـرفني اليابـاين وا.بني الجيش الياباين وبني الجيش الصيني.رشق آسيا

وبـانكني وبكـني  ،1932أسـفرت الحـرب عـن احـتالل اليابـان ملنشـوريا .انتهت بانتصار اليابـان

 .1945مل ينسحب اليابانيون إال بعد تسليمهم لدول الحلفاء  .1937وشانغهاي  
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  "ض " معارك حرف

  معركة ضد الجزار 

) الجـزار ( ض أهلها دفع الجزية ألحمد باشا فتنة كبرية يف دمشق ورف .معركة ضد الجزار

م قمـع الجـزار الفتنـة 1798يف عـام .بني الجزار وقواته وبـني أفـراد الشـعب.وايل صيدا والشام

  .ألفا 70فتك الجزار بالبدو يف مجزرة بلغ ضحاياها نحو .بفتكه بالبدو

  ))1967 -  1948((معارك الضفة الغربية ما بني عامي 

الضفة معركة وإشتباك مع القوات اإلرسائيلية يف  44ردين أكرث من خاض الجيش العريب األ 

نتهت جميعها ا، الخليليف لواء  معركة السموع، أهمها ))1967 - 1948((ما بني عامي  الغربية

  .لنرص وبدحر القوات اإلرسائيلية الغازيةبا

  معركة ضورليم الثانية

  )بني السالجقة واألملان( ،)الحملة الصليبية األوىل( 

رب مـن أيام وصلوا إىل مدينة ضورليم بالق 10أكتوبر وبعد  15خرج األملان من نيقية يف 

بهجـامت رسيعـة ومتكـررة مـن فرسـان  تفاجـأوالي. نهر بايث وقد اصابهم اإلرهاق ونقص املياه

يف  1147أكتـوبر  25ليـتم سـحق الجـيش األملـاين يف  ركن الدين مسعودبقيادة  سالجقة الروم

ليتم إبادة تسعة أعشار جنوده وليولوا الفرار بحلول املساء مع من تبقـى مـن . معركة ضورليم

 القسطنطينية، وكان جـيش األتـراك بدأ كونراد انسحابا بطيئا عائدا إىل. جنوده عائدا إىل نيقية

حتـى أن . يرهق جيشه يوميا، حيث كان األتراك يهاجمون املتـأخرين ويرضـب حـرس املـؤخرة

أمـا القسـم اآلخـر مـن الجـيش، بقيـادة أوتـو مـن . كونراد جرح يف إحـدى املناوشـات معهـم

ابه يف أوائل فريسينج، فإنه تحرك جنوبا إىل سوريا نحو سواحل املتوسط وتم إبادته بشكل مش

1148 .  

وقد كانت هذ اإلمارة عىل عالقة حلف سابق مـع . دمشقالهجوم عىل مدينة  األملان قرر

   .1147سنة  معركة برصىاثناء  نور الدين زنيكمملكة بيت املقدس إال أنها تحالفت مع 
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  " ط" معارك حرف 

   م .ق 960 –م .ق 1025لوت  وامللك داوود  حروب طا
جمع طالوت صفوف بني إرسائيل، وهيأهم ملحاربة عدوهم، وخرج بهم، ثم اصطفى منهم خالصة للقتال، 

مقاتل، وذلك بطريقة قصها ) 319(وكان عددهم نحوا من : قالوا. يقارب عددها عدد املسلمني يف غزوة بدر

 شرب فمن بنھر مبتليكم الـلـه إن قال بالجنود طالوت فصل فلما(: القرآن علينا يف قوله تعاىل
 قليال إال منه فشربوا بيده غرفة اغترف من إال مني فإنه يطعمه لم ومن مني فليس منه
 الذين قال وجنوده بجالوت اليوم لنا طاقة ال قالوا معه آمنوا والذين ھو جاوزه فلما منھم

 مع و الـلـه الـلـه بإذن كثيرة فئة غلبت قليلة فئة من كم الـلـه مالقو أنھم يظنون
  . ]249: البقرة[) الصابرين

وهؤالء القلة هم الذين اصطفاهم طالوت للقتال بعد رحلة برية شـاقة سـار بهـم فيهـا، 

  . وقد اشتد فيها ظأم القوم، وبهذه القلة التي جاوزت النهر واجه طالوت األعداء

ــوثنيني الفلســطينيني، وكــان رئيســهم ــد (جــالوت  لقــي طــالوت خصــومه ال ــات عن جلي

  . قويا شجاعا فرهبه بنو إرسائيل) العربانيني

وهنا دخل يف صفوف بني إرسائيل املقاتلني فتى صغري من سبط يهوذا كان يرعـى الغـنم 

، ومل يكـن يف الحسـبان أن يـدخل مثلـه يف املقـاتلني، ولكـن أبـاه أرسـله إىل "اسمه داود"ألبيه 

  . ت ليأتيه بأخبارهمإخوته الثالثة الذين هم مع جيش طالو 

سـه، واملقـاتلون مـن بنـي أ فرأى داود جالوت وهو يطلب املبارزة معتدا بقوتـه وب: قالوا

  . إرسائيل قد رهبوه وخافوا من لقائه

عـام يصـري لقاتـل هـذا الرجـل الجبـار شـديد البـأس،  -وهو الفتـى الصـغري-فسأل داود 

  . بيت أبيه حرا يف إرسائيليغنيه ويزوجه ابنته، ويجعل " طالوت"فأجيب بأن امللك 

  . ن به طالوت وحذرهظفذهب داود إىل امللك طالوت وطلب منه اإلذن مببارزة جالوت، ف

إين قتلت أسدا أخذ شاة من غنم أيب، وكان معه دب فقتلته أيضا، فألبسـه : فقال له داود

قة بـذلك، طالوت المة الحرب وعدة القتال، فلم يستطع داود أن يسري بها لعـدم خربتـه السـاب

  . فخلعها وتقدم بعصاه ومقالعه وخمسة أحجار صلبة انتخبها من الوادي

وأقبل داود عىل جالوت وجرت بينهام مكاملة عـن بعـد، وأظهـر جـالوت احتقـار الفتـى 

  وزوده -وكان ماهرا به-وازدراءه، والعفة عن مبارزته لصغر سنه، لكن داود أخذ مقالعه 
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الحجر يف جبهة جالوت الجبار فطرحه أرضا، ثم أقبل إليه  بحجر من أحجاره، ورمى به فثبت 

  ! الـلـهوأخذ سيفه وفصل به رأسه، ومتت الهزمية لجنود جالوت بإذن 

الملك والحكمة  الـلـهوقتل داوود جالوت وآتاه  الـلـهفھزموھم بإذن {:تعاىل الـلـهقال 

ذو  الـلــهن الناس بعضھم ببعض لفسدت األرض ولكـ الـلـهوعلمه مما يشاء ولوال دفع 

) ميكـال(ووىف طـالوت لـداود بالوعـد، فزوجـه ابنتـه  ].251: البقـرة[ }فضل علـى العـالمين

  . وأغناه

يف جامهري بني إرسائيل، ثم توالـت االنتصـارات لبنـي ) داود(ومنذ ذلك التاريخ ملع اسم 

ص إرسائيل عىل يد داود، وخاف طالوت عىل ملكه منه فالحقه والحق أنصاره وعزم عىل الـتخل

سلم داود منه، ومل يكن من داود لطالوت إال الوفاء والطاعـة وحسـن  الـلـهمنه بالقتل، إال أن 

  . العهد، وقد تهيأت له الفرصة عدة مرات أن يقتله فلم يفعل ولو شاء النتزع منه امللك

وملا مل يجد داود سبيال إلصالح نفس طالوت عليه، اعتزل عنه بعـد عـدة محـاوالت وفـاء 

  . حوه، فلم يخفف ذلك من حسده وقلقه وآالمهقام بها ن

ومن ثم بدأت الهزائم تالحق طالوت يف حروبه مع أعداء بنـي إرسائيـل، حتـى قتـل هـو 

  . وقد ندم طالوت عىل ما كان منه وتاب: قالوا. وثالثة من بنيه، وهزم رجاله

 داود وكان نبيهم صمويل قد تغري عىل طالوت وهجره ملا بدر منه نحو داود، وقـد أخـرب

  . أن امللك صائر إليه بعد موت طالوت

مـع امللـك النبـوة،  الـلــهاتسعت مملكة بني إرسائيل عىل يد داود عليـه السـالم، وآتـاه 

أحد الكتـب السـاموية  -) الزبور(وجعله رسوال إىل بني إرسائيل يحكم بالتوراة، كام أنزل عليه 

وحـارب  .اوود القـدس واتخـذها عاصـمة لـهلقد أحتل د. الحكمة الـلـهوآتاه  -األربعة الكبار 

  .ومد دولته اىل رشقي األردن.الكنعانيني وانترص عليهم

  )1(معركتا طربية 

 6.000وكان عددهم نحو  ،من اليهود 1947كان أكرث سكان طربية عام ) 1948و  1936( 

عـام  أما العرب فقد بلغ عددهم حسب إحصاء .يهودي بينهم عدد كبري من املحاربني املدربني

يشء مـن  ،يـوم صـدور قـرار التقسـيم ،ومل يكـن بـني أيـديهم ،نسـمة فقـط 5.000نحو 1945

وكانـت قـد  ،دب الـذعر يف قلـوب أبنـاء املدينـة.بني املجاهدين العرب وبني الصـهاينة.السالح

  يف  وصلتهم يف العارش من نيسان أنباء املذبحة التي نفذها الصهيونيون
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راح سكان .وقتلوا الكثريين من رجالهم ونسائها وأطفالها ،منازلهاحني أحرقوا  ،قرية نارص الدين

  .طربية يرحلون عن املدينة

  )2(معركة طربية 

أبـو إبـراهيم الكبـري ومعـاونوه خطـة ) منطقـة الجليـل ( وضع قائد املنطقـة الشـاملية 

راهيم أبـو إبـ) منطقة الجليل ( بني قائد املنطقة الشاملية .عسكرية للهجوم عىل مدينة طربية

استشهد يف هـذه املعركـة عـدد .الكبري ومعاونوه وبني القوات الربيطانية املتواجدة يف فلسطني

 .من الثوار قبل أن يتمكن اآلخرون من اإلفالت من الطوق

  معركة طبقة فحل

للهجرة بقيادة البطل خالـد بـن الوليـد وأبـو  13الفتوح يف بالد الشام سنة  إحدى معارك

نتصـار انتهـت با.بني املسلمني والروم زمـن الخليفـة أبـو بكـر الصـديق.حعبيده عامر بن الجرا 

  .وطبقة فحل منطقة يف شامل األردن.املسلمني

بغور األردن، فبعث لهم أبو » فحل«تجمع فلول الجيش الرومي عقب معركة الريموك يف 

 أن إال. عبيدة عجارة بـن فحـش، وكـان الـروم قـد تحصـنوا باملدينـة وطوفـوا املنطقـة بامليـاه

وذلك قبل فـتح » بيسان«املسلمني استطاعوا التغلب عليهم وإلحاق الهزمية بهم ثم انتقلوا إىل 

  . دمشق

  م1805غارمعركة طرف ال

  حرب االئتالف الثالث

بعد أن غـض نـابليون الطـرف عـن غـزو بريطانيـا، أمـر جيشـه املتمركـز بشـامل فرنسـا 

، فأحـاط الجـيش الفرنيسـ "وملحملـة أ "، يف حملـة أطلـق عليهـا اسـم أملانيـابالزحف رسا عىل 

بالقوات النمساوية التي كانت عىل وشك أن تهاجم فرنسا، قاطعا بذلك خطوط التواصل بينها، 

أسـري يف تلـك  30,000قبض الفرنسيون عىل . 1805سنة  أكتوبر 20وهزمها هزمية كبرية بتاريخ 

الربيطـاين  أمـري البحـراملعركة، إال إنهـم منيـوا بهزميـة ضـخمة يف اليـوم التـايل، عنـدما انترصـ 

قرب الشاطئ اإلسـباين، مـام " معركة طرف الغار"عىل األسطول الفرنيس يف " هوراشيو نيلسون"

 .جعل بريطانيا تبسط سيطرتها عىل البحار

  هـ1325معركة الطرفية 

  هـ1325ودية من معارك تأسيس اململكة العربية السع
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بعد هجوم امللك عبدالعزيز عىل الدويش باملجمعـة حـالف الـدويش ابـن رشـيد واهـل 

القصيم وهجم امللك عبدالعزيز عىل الجموع فلام راى الـدويش انهـزام اهـل حائـل والقصـيم 

  .ءانسحب بقومه عن املعركة ومل يفقدوا مطري فيها يش

  حرب طروادة

لك مينيلوس قد التقـت بـاألمري الطـروادي بـاريس ن هيلني الحسناء اإلسربطية زوجة املإ 

ابن امللك بريام ملك طروادة خـالل زيارتـه لزوجهـا فأحبتـه وأحبهـا وخطفهـا وهـرب بهـا إىل 

ـف أخيـه ولغـرض اسـتعادة  طروادة مام أثار غضب امللك أغامنون شقيق مينيلوس انتقاما لرش

دة تزيد عـىل العرشـ سـنوات مـن حارص اليونانيون طروادة منافستهم التجارية م .زوجة أخيه

دون أن يتمكنوا من اخرتاق قـالع املدينـة املحصـنة وأمـام فشـل ) م .ق1184 – 1193( العام 

القوة العسكرية كان البد من التفكري بطريقة أخـرى وكـان السـبب األول حجـة ذريعـة لشـن 

مائـة ألـف  بني األسطول اليوناين البحري الذي يزيد عـىل ألـف سـفينة تحمـل: .الحرب عليهم

مقاتل بقيادة ملوك اليونان وأمرائهم ومنهم اخيليس الذي يعد من أبرع وأقوى أبطال اليونان 

وصديقه باتروكلوس املبارز الشـجاع وبـني أهـايل طـروادة وبـني هكتـور بريـام ملـك طـروادة 

  .وقواته

نـة نزل اليونانيون عىل شواطىء طـروادة وانـدفعوا يهـاجمون أسـوار املدي:وقائع املعركة

وأبوابها بغارات عديدة وفرضوا عىل املدينة حصارا كامال، فسارع امللك بريام ملك طـروادة إىل 

حشد قواته يف املدينة وعزز أسوارها بأشد املقاتلني من الشعوب املجاورة وكلـف ابنـه هكتـور 

امت بقيادة قواته وانضم ابنه باريس إىل املقاتلني وقد دافعوا عنها دفاعا مستميتا وصـدوا هجـ

وبعـد الـدرس والـتمعن بالعـادات . اليونانيني املتالحقة طوال عرشة سنني من الحصار والحرب

والتقاليد الطروادية وجد أن الحصان هو حيوان مقدس عند الطـرواديني فصـنع لـذلك حصـانا 

أدخـل الطرواديـون الحصـان إىل داخـل  .خشبيا ضخام يتسع داخله ملائـة مقاتـل مـن األشـداء

نهم أنه غنيمة وأن الجيش اليوناين قد فر من املعركة فخرج الجنود من الحصـان األسوار ظنا م

 .)م. ق2870( القرن التاسع قبل امليالد ذكر مدينة طروادة التي أقيمـت قبـل  واحتلوا املدينة،

قتـل اخيليـوس بسـهم  .البطل اخيليوس قتل هكتـور .تم احتالل املدينة وحرقها وسبي سكانها

 .فأصابه بكعبهأطلقه باريس عليه 

  مذبحة طفس

بعد الهزائم الساحقة التي مني بها الجيش الرتيك عىل يد قادة الثورة العربيـة الكـربى يف 

  .يف درعا.جنوب سوري



 
  

337 
 

م، التـي لحقـت بهـا 1918يلـول أ شعرت القوات الرتكية بحجم خسائرها الكبرية يف شـهر 

وقد بدت عىل قـوات ). سعد الشيخ(و) الشيخ مسكني(و) خربة غزالة(و) ازرع(جراء عمليات 

ـا، بيــنهم ) 530(رس أ الجــيش الــرتيك معنويــات منخفضــة، وبخاصــة بعــد  ضــابطا ) 30(عنرصـ

واستوىل الشيخ فـواز وعـودة أبـو ) خربة غزالة(معظمهم من النمساويني واألملان، وقد حررت 

ة أغلبها من رس مئتي رجل، باإلضافة إىل االستيالء عىل قطار يحمل أسلحأ تايه عليها عنوة، وتم 

املدافع، ورجع نـوري الشـعالن يقـود أمامـه أربعمئـة أسـري وقطيعـا مـن البغـال وعـددا مـن 

وعىل الرغم من امتالك الجيش الرتيك والقوات الحليفة له معظم صـنوف األسـلحة، . الرشاشات

نه مل يبد اية مقاومة تجاه هجامت العرب مام جعل األتراك يف حالـة صـعبة، بحيـث كـان أ ال إ 

  .ن يعلن استسالمه خوفا من القتل املحتمأ ي شخص أ كان بإم

خلت آخر وحدة تركيـة مدينـة أ يلول، أ  27ويف . صبح الجيش الرتيك يف حالة صعبة جدا،أ  

تراك من السـلط باتجـاه الشـامل، ودخلـت درعا ومحيطها، بعد ذلك تحركت قوة كبرية من األ 

قـوة الـذعر التـام العتقـاد قادتهـا وكان يكتنف هذه ال) طفس(ثم توقفت يف بلدة ) مزيريب(

فقـرروا اسـتخدام  -الـذي كـان بوضـع ثـورة مكشـوفة  -باحتامل سيطرة الشعب يف حوران  «

، حيـث )طفس(العنف الدموي، ضد بعض القرى الثائرة ليك تكون عربة لغريها، فاختاروا بلدة 

ون مركـزا لتجمـع كانت من القرى املرشحة لتكـ) طفس(ن أ ال يتواجد فيها قوات عربية، علام ب

قوات القرى املجاورة، فقامت القوة الرتكية املذكورة القادمـة مـن السـلط بـذبح مثـانني امـرأة 

  .» وطفال

  معارك الطالب الحمر يف طوكيو 

انفجر الشغب بني الطالب يف عاصمة اليابان، احتجاجا عىل بنـود االتفاقيـة  1971يف عام 

  .بني القوات األمريكية وبني اليابان.اليابانيةالتي تعود مبوجبها أوكيناوا إىل السلطة 

قام الطالب الشيوعيون باالحتجاج عىل االتفاقية التي تعطي األمريكان الحـق يف اإلبقـاء  

وشـهدت الجزيـرة قتـاال بـني الطـالب الحمـر والقـوات  .عىل قواعد عسكرية يف تلـك الجزيـرة

أصيب العديد  .د من الطالب املتظاهرينتم اعتقال العدي .تم قمع االحتجاج.اليابانية الداخلية

  .رشطةمن الطالب املتظاهرين برصاص ال

  معارك الطالب يف اليونان 

  .ملطالبة الطالب بانتخابات نزيهة واالحتجاج عىل الحكم العسكري القائم

  . الذين زاد عددهم عىل عرشات األلوف وبني الرشطة اليونانيةنيبني الطالب اليوناني
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ألت شوارع أثينا العاصمة بالعنف والشـغب بشـكل مل يسـبق لـه مثيـل امت 1973يف عام 

عنــدما حصــلت صــدمات بــني الرشــطة والطــالب، حيــث احتــل الطلبــة مبنــى كليــة الهندســة 

ز املسيل للدموع، والدبابات ااستخدمت السلطات الغ .مطالبني بانتخابات نزيهة ،والتكنولوجيا

ددهم إىل عرشات األلوف، وهم يحتجون عـىل والجنود، من أجل تفريق الطالب الذين وصل ع

  .شخص 200وأصيب  23مات يف هذه الحوادث حوايل .الحكم العسكري القائم

  معركة طلوشة

عقـب وفـاة . والغـاليني األموينيبني ) م721 يونيو 9/هـ102 ذو الحجة 9(معركة طلوشة 

وخلفـه ابـن ) م717مـن سـبتمرب  22= هــ 99العارش من صفر سنة (يف  سليامن بن عبد امللك

فريقـة إىل تبعيـة الخليفـة إانتقلت تبعية والية االندلس مـن واليـة  ،عمر بن عبد العزيزعمه 

  .الخليفة الجديد يف اختيار وال جديد لهذة الوالية أمبارشة وبد

سـكان هـذه -فلام زحف السمح بن مالـك إىل الغـرب ليغـزو أكـوتني قاومـه البشـكنس 

ويف أثنـاء سـريه . طلوشة تولوززيق صفوفهم، وقصد إىل أشد مقاومة، لكنه نجح يف مت -املناطق

أمري أكوتني جمع جيشـا كبـريا لـرد املسـلمني، وإخـراجهم مـن " أدو"جاءت األخبار بأن الدوق 

عـىل كـرثة عـددهم عـن مهاجمـة طلوشـة، والتقـى فرنسا، فآثر السمح بن مالك مالقاة عدوه 

، م721 يونيـو 9/هــ102 لحجـةذي ا 9الفريقان بالقرب منها، ونشبت بينهام معركـة هائلـة يف 

الدماء غزيرة، وكرث القتل بني الفريقني، وأبدى املسلمون رغم قلتهم شجاعة خارقـة  سالت فيها

وبسالة وصربا، وتأرجح النرص بني الفـريقني دون أن يحسـم لصـالح أحـد مـن الفـريقني، حتـى 

قتيال من عىل جواده، فاختلت صفوف املسلمني، ووقـع االضـطراب يف الجـيش " السمح"سقط 

بعد أن " سبتامنية"يعيدوا النظام إىل الصفوف، وارتد املسلمون إىل  كله، وعجز قادة الجيش أن

  .فقدوا زهرة جندهم، وسقط عدد من كبار قادتهم

 الـلــهعبد الرحمن بن عبـد "وعىل إثر مقتل السمح بن مالك اختار الجيش أحد زعامئه 

  .، فبذل جهدا خارقا ومهارة فائقة يف جمع شتات الجيش، والتقهقر به إىل األندلس"الغافقي

  معركة الطفيلة

سوريا وتعتـرب أيضـا تحرير جنوب –املرحلة الثانية  –إحدى معارك الثورة العربية الكربى 

  .ملية األوىل عىل إعتبار أن الثورة العربية إحدى ساحاتهااإحدى معارك الحرب الع
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قامت قوات الثورة العربية الكـربى بقيـادة عـوده أبـو تايـه بالـدخول اىل الطفيلـة دون 

بـة شـديدة ملركـز األتـراك رضحتالل العرب للطفيلـة اوكان .م1917مقاومة من القوات الرتكية 

فتوجهت القوات الرتكية بقيادة حامد فخري من الكرك .سرتدادهااولذلك صمموا عىل .يبتهموه

ت ماصـطد.متجها للهجوم عـىل الطفيلـة مـن جهـة الشـامل ،م1918\كانون الثاين  \23يف يوم 

وشـارك يف املقاومـة قـوات  ،الـدليمي لـلــهبأهل الطفيلة الذين هبوا لصد األعداء بقيادة عبدا

غـرت حامـد بيـك بكـرثة القـد .ولورنس واألمري نـارص ،الحسني بن عيل وبني صخر األمري زيد بن

يطوقـون قواتـه .ولكنه تفاجأ أن العرب عىل قلتهم.اسلحته املتطورة فلم يعط إهتاممأ جيشه و 

ويف ساعة واحدة من .والعرب متمركزون يف التالل ،بينام هو يف سهل مكشوف.من ثالث جهات

وقتل عدد من ضباط األترك ومن بيـنهم حامـد .وا األسلحة الرتكيةالزمن تم النرص للعرب وغنم

وجرت معركة حاميـة الـوطيس مـع  ،آذار 6حتالل الطفيلة ثانية يف اوعاود األتراك .فخري باشا

ومـع ذلـك مل يسـتطيع األتـراك ..ىل الكـركإنسحاب بصورة منظمة األهل فاضطر العرب إىل اال 

  .آذار\18 سرتدادهاانت القوات العربية من حتفاظ بها طويال فبعد إسبوعني متكاال 

  معركة طنجة 

  .نو للسيطرة عىل سبقه من كال الطرفني املتنازعني املسلمني والربتغالي: .معركة طنجة

  .بني جيوش املسلمني وجيوش الربتغاليني

  .وكانت معركة فاصلة هزم فيها الربتغاليني 1437وقعت معركة طنجة يف عام 

و اضـطروا إىل  .مية فادحة وتكبدوا آالف القتىل والجرحـى واألرسىو هزم الربتغاليون هز 

و تركوا األمري فرناندو أصغر أبناء امللك رهينة بيـد املسـلمني والـذي  .التعهد بالتخيل عن سبتة

  .تويف بأرسه بعد خمس سنوات

  :معركة طوباس

  م 1967معركة بني قوات فتح البنانية و الحركة الصهيونية عام 

الشهيد محمد مصطفى اصليح من مخيم الربيج وسـقط  اساعة وكان قائده 28استمرت 

ملالزم أول أحمد رشيح من مخبم حمص يف معركة طوباس الثانية وألحقت العـدو ا بها الشهيد

  .خسائر فادحة وكان أول شهيد سقط من تنظيم حركة فتح يف إقليم سورية
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  ثورة طيبة 

ويف  ،أثر وفـاة فيليـب والـد االسـكندر األكـرب نشبت يف طيبة ثورة عارمة عىل .ثورة طيبة

  .أثينا حرض الخطيب الذائع الصيت دميوسثينس عىل شق عصا الطاعة عىل مقدونيا

  .بني اإلسكندر وقواته وبني أهل طيبة :الجيوش املتحاربة وقادتها

شق أهل طيبة عصا الطاعة عىل اإلسكندر فجعـل  .م.ق 332 -333يف عام  :وقائع املعركة

    . وقىض عىل ثورتهمنيحطاما وقتل الطيبيطيبة 
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  " ظ" معارك حرف 

   الشيوعية ثورة ظفار

  .فار الشيوعيهوثزرة ظ ))1979 - 1974((القوات املسلحة العامنية 

 ثـورة ظفـارم شارك الجيش العريب األردين يف مواجهة 1979م ولغاية سنة 1974من سنة 

والتي كانت تهدف إلقامة دولة اشـرتاكية شـبيهه بجمهوريـة الـيمن  سلطنة عامنالشيوعية يف 

كتيبة قوات خاصة وعدد من طياري الهـوكرهنرت حيـث  األردنالدميقراطية الشعبية وقد أرسل 

تولت هذه الكتيبة إىل جانب قوات إماراتيـة تـأمني أمـن وسـالمة األقـاليم العامنيـة الشـاملية 

للتفرغ لقتال امليليشـيات يف الجنـوب وكـان للطيـاريني  للقوات املسلحة العامنيةليتيح املجال 

  .األردنيني دور بارز يف قصف مواقع هذه امليليشيات

  معركة ظهر الحجة 

إذ مل  ،1947مدينـة الخليـل جيـدا بالنسـبة إىل العـرب منـذ بدايـة ثـورة  كان املوقف يف

وديـر  ،يتجاوز عدد املستعمرات الصهيونية يف تلك املنطقة ثالث مستعمرات هي كفار عصيون

وكانت مستعمرة كفار عصيون تقع عىل مرتفع يرشف عىل طريق بيت  .وبيت سكاريا .الشعار

  .ة مركز تهديد للمسافرين بني املدينتني العربيتنيوأصبحت هذه املستعمر  ،الخليل –لحم 

فشـل الهجـوم كـون املقـاتلني العـرب ينقصـهم .بني الشعب الفلسـطيني وبـني الصـهاينة

ــادة دمــرت  .استشــهد مــن املهــاجمني أربعــة عرشــ وجــرح أربعــة وعرشــون .التنظــيم والقي

  .املستعمرات الثالث تدمريا تاما
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  "ع " حرف معارك 

   الحرب العاملية األوىل

ثـم  أوروبـاقامـت يف  حـربالحرب العاملية األوىل وتسمى كذلك الحـرب العظمـى هـي 

بــدأت الحــرب حيــنام قامــت . 1918و 1914امتــدت لبــاقي دول العــامل خــالل أعــوام مــا بــني 

إثر حادثة اغتيال ويل عهد النمسـا وزوجتـه مـن  رصبيابغزو مملكة  إمرباطورية النمسا واملجر

بريطانيـا وفرنسـا وامريكيـا ( الحلفـاء:طراف الحـربأ .لرساييفوأثناء زيارتهام  رصيبقبل طالب 

  .)وروسيا

يف  األسـلحة الكيميائيـةاسـتعملت ألول مـرة  .ايطاليـا واملانيـا والدولـة العثامنيـة:املحور

  .التاريخالحرب العاملية األوىل كام تم قصف املدنيني من السامء ألول مرة يف 

شهدت الحرب ضحايا برشية مل يشهدها التاريخ من قبـل وسـقطت السـالالت الحاكمـة 

، وتم تغيري الخارطة السياسـية الحمالت الصليبيةها إىل والتي يعود منشأ  أوروباواملهيمنة عىل 

ــا ورصاعــات  كالشــيوعيةتعــد الحــرب العامليــة األوىل البــذرة للحركــات اإليديولوجيــة .ألوروب

  .، بل وحتى الحرب الباردةكالحرب العاملية الثانيةمستقبلية 

بشـكل كبـري يف األمـور  التكنولوجيـاوأخذت الحروب شـكال جديـدا يف أسـاليبها بتـدخل 

فبعـدما كانـت . الحربية ودخول أطراف ال طاقة لها بالحروب وال حمل وهي رشيحة املـدنيني

عيدا عن املدنية، فقد كانـت املـدن الحروب تخاض بتقابل جيشني متنازعني يف ساحة املعركة ب

  .سقوط ماليني الضحايا هااملأهولة بالسكان ساحات للمعركة مام نتج عن

بتحريـك قواتهـا  روسـيا، فقامـت الرصبيةوكانت روسيا قد تعهدت بالدفاع عن السيادة 

عـدم تحريـك  روسـياو  أملانيـاوطالبـت . الرصـبللـدفاع عـن  الـروسنتيجة ضغوط الجرناالت 

، ألملانيةاللمطالب  روسيارتاجع القوات الروسية عن حالة االستعداد، وملا مل متتثل القوات وأن ت

 3 يف فرنسـاولحقتهـا بـإعالن آخـر ضـد  1914 أغسـطس 1يف  روسـياالحرب عىل  أملانياأعلنت 

  :األسباب. أغسطس

إىل تطـور النزعـة االسـتعامرية تطـورا حـادا جعـل مـن  صـناعيةالثـورة اللقد أدى تقدم 

ترصيف البضائع والحصول عـىل املـواد األوليـة وتوظيـف رؤوس األمـوال قضـية مـن القضـايا 

األوروبية امللحة التي مل يجد رجال السياسة حال لها إال عن طريق امـتالك املسـتعمرات فكـان 

  .مرة ذاتهاالبد من التصادم والنزاع بني القوى املستع
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التي تعتـرب نفسـها سـيدة  بريطانياكذلك برز النزاع حول السيطرة عىل البحار خاصة بني 

 أملانيـااشـتدت الخالفـات بـني البحار وأملانيا املوحدةالتي طورت أسطولها برسعة فائقـة، كـام 

ومل تتفـق  1870حرب إليها بعد  أملانياتني ضمتهام لال واللورين األلزاسحول مقاطعتي  وفرنسا

  .املغرب األقىصالدولتان أيضا حول أسبقية كل منهام يف احتالل 

 1906و 1905أزمتـني حـدثت األوىل يف ) املغـرب(وقد عرف النزاع بينهام حول هذا البلد 

أما األزمة الثانية فقد وقعـت . يف هذا البلدعن متسكها مبصالحها التجارية  أملانياوعربت خاللها 

بـاللجوء إىل اسـتعامل  فرنسا وتهديد أغاديروذلك إثر دخول القوات األملانية إىل  1911يف سنة 

مقابـل  ألملانيـا الكونغـومستعمرة إىل التنازل عن جزء من  فرنساالقوة أيضا األمر الذي اضطر 

  .املغرب األقىصإطالق يدها يف 

أدى التنافس الشديد بني القوى األوروبية من أجل توسيع مجالهـا االسـتعامري إىل عقـد 

 للوفـاق الـوديتبعـا  وفرنسا إنجلرتاة، فكانت كل من اتفاقيات رسية وإقامة تحالفات عسكري

وهـي  وإيطاليـا وإمرباطورية النمسا املجر أملانيابني  الحلف الثاليثقد تحالفتا، وقام  1904عام 

بعد أن كانـت  الدولة العثامنيةوأخذت مكانها  إيطالياحليف غري ثابت رسعان ما خرجت منه 

  .حلفا مع أملانياقد وقعت 

م 1924-هــ1341ة عـام أسفرت الحرب العاملية األوىل عن سقوط اإلمرباطوريـة العثامنيـ

. وعن خسائر مادية وبرشية جسيمة وعن تراجع الدور الرائد ألوروبا يف توجيـه سياسـة العـامل

أما أهم نتيجة لهذه الحرب فقد متثلت يف قيام سالم منقوص يحتوي عىل جميع العنارص التـي 

  .1939والتي قامت يف عام . الحرب العاملية الثانيةمن شأنها إشعال 

رت فيهـا املعـارك حيـث أتلفـت أما أهم الخسائر املادية فقد وقعت يف األرايض التـي دا

إضـافة إىل  املصـانعوقيض عىل املـوايش ودمـرت مئـات آالف املنـازل وآالف  املحاصيل الزراعية

ومبناجم الفحم التي غمرها هذا الطـرف أو ذاك باملـاء  بالسكك الحديديةاألرضار التي لحقت 

  .ملنع استغاللها من قبل العدو

  لعاملية الثانيةالحرب ا

 سـبتمرب 1و آسـيايف  1937 يوليـو 7الحرب العاملية الثانية هي نـزاع دويل مـدمر بـدأ يف 

 حـوايل سـبعني دولـةمن  قوات مسلحة .اليابانباستسالم  1945وانتهى يف عام  أوروبايف  1939

 .وبحرية وبرية جويةشاركت يف معارك 

تعد الحرب العاملية الثانية من الحروب الشمولية، وأكرثها كلفة يف تاريخ البرشية التساع 

  مليون  100والجبهات، شارك فيها أكرث من  املعاركوتعدد مسارح  الحرببقعة 
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عديدة والخسائر يف األرواح بالغة، وقد أزهقت الحرب  دوالجندي، فكانت أطراف النزاع 

  .ومدين عسكريبني  برشيةنفس  مليون 70العاملية الثانية زهاء 

تكبد املدنيون خسائر يف األرواح إبـان الحـرب العامليـة الثانيـة أكـرث مـن أي حـرب عـرب 

  .التاريخ

  :األسباب أما

إهانـة كـربى بالنسـبة  1919مؤمتر باريس للسالم لسـنة يعترب السالم الناتج عن مقررات 

مزقت وحدتها اإلقليمية والبرشية واالقتصادية وسلبت منها جميـع  معاهدة فرسايألن  ألملانيا

ألنــه تجاهــل  إليطاليــابــة أمــل كــربى بالنســبة مســتعمراتها، كــذلك أدى هــذا املــؤمتر إىل خي

  .طموحاتها وتوسعها االستعامري

إىل تحقيق السالم العاملي واألمن املشرتك بني جميع بلدان العـامل عـن  عصبة األممسعت 

طريق الحوار والتحكيم، فعملت عىل الحد من التسلح إال أن تلـك املنظمـة مل تحقـق النجـاح 

   .املؤمل يف حل مختلف األزمات الدولية

والحد من خطورة التسابق نحو التسلح وانسحاب أملانيا فشل مؤمتر جنيف لنزع السالح 

 إعادة بنـاء قوتهـا العسـكريةتعبريا عن متسكها برشعية مطلبها يف  1933من عصبة األمم سنة 

  .وإلغاء ما تضمنته معاهدة فرساي من بنود مجحفة يف حقها

ــااحــتالل  ــا ســنتي  إثيوبي ــات االقتصــادية  1936و 1935مــن قبــل إيطالي وفشــل العقوب

عصبة األمم وامتنعـت فرنسـا عـن املفروضة عليها بعد أن انسحبت كل من أملانيا واليابان من 

  .تطبيق تلك العقوبات

األنظمـة وهكذا تزايدت قوة األنظمة الدكتاتورية يف الوقـت الـذي تراجعـت فيـه هيبـة 

  .الدميقراطية

كام أدى امتناع أملانيا عـن تطبيـق العقوبـات االقتصـادية املتخـذة يف حـق إيطاليـا بعـد 

بـرلني -غزوها إلثيوبيا إىل التقارب بني هتلر وموسوليني وإعالن الدولتني عن تكوين محور روما

للشيوعية بني أملانيا واليابـان تلـك التـي كانـت تخىشـ يف حني تشكل حلف مضاد . 1936سنة 

وهو حلف دعـم بانضـامم إيطاليـا . وقوف االتحاد السوفييتي ضد سياستها التوسعية يف الصني

  .الفاشية إليه

تعد الحرب العاملية الثانية من أكرب املعارك الحربية بني الجيوش يف شـتى بقـاع األرض يف 

   .التاريخ الحديث
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رب العاملية أكرب جيوش األرض عددا وحتى عىل صعيد القـدرات العلميـة تشكلت يف الح

والتي سخرت جميعها يف خدمة الحرب، وتقدر الكلفة املالية للحرب بـ تريليون دوالر أمـرييك 

  .يف واألرواح، مام جعلها أغىل حرب من حيث التكال)1944قدرت عام (

مرتـدة مـن أملانيـا للجهـة آخر هجمـة - معركة الثغرةوذلك يف  1945انتهت الحرب عام 

يف شـهر مـايو، هـذه الخسـائر أدت إىل  بـرلنيحني سيطرت القوات السـوفياتية عـىل  -الغربية

 الجـزر اليابانيـة استسالم أملانيا، املرسح اآلسـيوي أيضـا شـهد سـيطرة القـوات األمريكيـة عـىل

، ويف نفس الوقـت كانـت القـوات الربيطانيـة قـد أحكمـت سـيطرتها عـىل )أوكيناوا، أيوجيام(

، ثـم ملانشـوكوأخريا كان الغزو السـوفيايت . اليابان، مام أدى ذلك إىل استسالم جنوب رشق آسيا

  .اليابانيتني ناغاسايكو  هريوشيام(عىل مدينتي  ابل ذريةقنقامت الواليات املتحدة برمي 

أســفرت الحــرب العامليــة الثانيــة عــن هزميــة الــدكتاتوريات يف إيطاليــا وأملانيــا واليابــان 

وتراجعت مكانة القارة األوروبية فلم تعد فرنسا وبريطانيا تهيمنان عىل العامل بل بـرز قطبـان 

الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد السوفييتي كام تغريت أنظمة الحكم بأوروبا  جديدان هام

الوسطى والرشقية حيث نشأت الـدميقراطيات الشـعبية وتطـورت املسـتعمرات خـارج أوروبـا 

واتضحت املطالب املرشوعة لحركات التحرر من االستعامر وانقسم العامل إىل كتلتني متنافستني 

ئاسة الواليات املتحدة األمريكية والكتلة الرشقية بزعامـة االتحـاد السـوفييتي الكتلة الغربية بر 

ثم ظهرت عىل إثر حصول العديد من املستعمرات عىل استقاللها الدول الناميـة التـي شـكلت 

  .ما سمي بالعامل الثالث وقد كان للدول العربية اإلسالمية دور فعال ضمن هذه املجموعة

  )1882-1881( :الثورة العرابية

ضـد  1882-1879 مـا بـني يف فـرتة د عـرايبأحمـالثورة العرابية هي الثـورة التـي قادهـا 

  . وسميت آنذاك هوجة عرايبنيواألوربي الخديوي توفيق

  :سباب الثورةأ

   .ازدياد التدخل األجنبي يف شؤون مرص املالية  والسياسية .1

   .أصبحت معظم  وظائف الدولة بيد األتراك والرشكس .2

ىل وحـدة العـامل إداعيـة اليقظة الوطنية والتأثر بأفكـار جـامل الـدين األفغـاين ال .3

   .مي ومقاومة السيطرة األجنبيةال ساإل 



 
  

351 
 

قانونا مينع ترقية الجنود املرصـين  ،أصدر وزير الحربية املرصي عثامن رفقي باشا .4

   .ىل رتبة ضابطإ

ىل الخديوي توفيـق طـالبوا فيهـا إحمد عرايب وغريه من الضباط املرصيني بعريضة أ تقدم 

ووقـف التـدخل األجنبـي يف  ،ية وإعادة الحياة النيابية للـبالدوعزل وزير الحرب.بإصالح الجيش

وافتـتح  ،وتـم إجـراء إنتخابـات نيابيـة ،وقد وافق الخديوي عـىل هـذه املطالـب مكرهـا.البالد

عرتضت عىل املجلس بحجـة أن اغري أن بريطانيا وفرنسا  .1881املجلس النيايب يف ترشين الثاين 

  .مرص تحت رقابتها

ومـن حـدوث  ،حمـد عـرايب يف مينـاء اإلسـكندريةأ نيا مـن تحصـينات فقد اتخذت بريطا

 الحــتاللمشــاجرة بــني أحــد املرصــيني وأحــد الرعايــا األجانــب يف مينــاء اإلســكندرية ذريعــة 

 حتــىورضبهــا باملــدافع  ،للحاميــة العســكرية يف اإلســكندرية افوجهــت بريطانيــا إنــذار .مرصــ

وتصدى لهم أحمـد عـرايب ومـن معـه مـن .ووقف الخديوي توقيق إىل جانب بريطانيا.تهدمت

وتقـدمت نحـو القـاهرة  ،إال أن القوات الربيطانية استطاعت هزميـة املرصـيني.الجيش املرصي

  .واحتلها

  معركة العربانيني 

بسبب انقسام اململكة العربانيـة بعـد مـوت سـليامن ومحاولـة انتـزاع  .معركة العربانيني

.) م.ق843-879حـوايل ) (ملـك دمشـق(األول  بعض املناطق من العربانيـني بـني جيـوش حـدد

جرت تلك املعركـة عـىل أرض إرسائيـل .رسائيلإوجيش ملك ) املتفق معه(وجيوش امللك يهوذا 

انتزع ملك دمشق منطقـة جلعـاد يف رشق األردن وأجـزاء  :نتائج الحرب .وكانت معركة ضارية

   .من الجليل من العربانيني

  متوز  14ثورة العراق 

  .بني قادة الثورة وبني قوات الحكم املليك.امللكيةللقضاء عىل 

 1858متـوز  14خطط الثوار للثورة منذ أمد ليس بالقريـب وكانـت سـاعة الصـفر هـي  

حيث داهمت قوات قيادة الثورة محطـة اإلذاعـة العراقيـة وقرصـ الزهـور مقـر إقامـة امللـك 

القيـادات العسـكرية  وعائلته وقرص الرحاب حيـث مقـر إقامـة خالـه عبـد اإللـه وعـىل كافـة

  .واملرافق املدنية وسقط العديد من كال الطرفني تحت رصاص املواجهة

تم قتـل  .تم قتل امللك فيصل الثاين .تم القضاء عىل امللكية يف العراق وإعالن الجمهورية

هـرب نـوري السـعيد رئـيس وزراء  .عبد اإلله وسحل يف شوارع بغداد من قبـل أبنـاء الشـعب
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تـم دفـن  .بزي امرأة إال أن أبناء الشعب عرفوه وقتل وسحل يف شـوارع بغـدادالعراق متخفيا 

 .امللك فيصل الثاين يف املقربة امللكية الكائنة يف األعظمية ببغداد

  1948حرب العرب يف فلسطني 

 ومملكـة األردن اململكـة املرصـيةبني كل من  فلسطنيهي حرب نشبت يف  1948حرب 

صهيونية املسـلحة الضد املليشيات  ة السعوديةواململكة العربي ولبنان وسورية ومملكة العراق
نتـدابها لفلسـطني وغـادرت تبعـا لـذلك اوكانت اململكة املتحدة قد أعلنت انهـاء  ،يف فلسطني

أصـدرت قـرارا بتقسـيم نتـداب، وكانـت األمـم املتحـدة قـد القوات الربيطانية مـن منطقـة اال 
لدولتني يهودية وعربية األمر الذي عارضته الـدول العربيـة وشـنت هجومـا عسـكريا  فلسطني

  .1949 مارساستمر حتى  1948 مايولطرد املليشيات اليهودية من فلسطني يف 

أثنـاء الحـرب  اتفاقـا لتقاسـم األرايض العـثامينوكانت كل من بريطانيا وفرنسا قد وقعتا 
-العاملية األوىل فكانت فلسطني من ضمن األرايض التابعة لربيطانيا بحسـب االتفـاق الربيطـاين

  .الفرنيس

  . 1948يطاين حتى العام لالنتداب الربسطني بعد انتهاء الحرب العاملية األوىل خضعت فل

إىل  تقسيم فلسـطنيعىل قرار  لألمم املتحدةوافقت الجمعية العامة  1947 نوفمرب 29يف 
أي جعلهـا منطقـة دوليـة ال (ودية ودولة عربية فلسـطينية وتـدويل منطقـة القـدس دولة يه

  .)تنتمى لدولة معينة ووضعها تحت حكم دويل

تصـاعدت  ،رحب الصهاينة مبرشوع التقسيم، بينام شعر العرب والفلسطينيون باالجحاف
فـوزي بقيـادة  جـيش اإلنقـاذ، تشـكل 1948يف بدايـة عـام  ،حدة القتـال بعـد قـرار التقسـيم

نظـاميني بنسـف مقـر الوكالـة القام املقـاتلون الفلسـطينيون غـري  1948، ويف مارس القاوقجي
تقـر الجامعـة العربيـة بإرسـال الجيـوش العربيـة إىل  1948أبريل  12ويف . اليهودية يف القدس

  .فلسطني

يف منتصـف الليـل بـني  اإلنتداب الربيطاين عىل فلسـطنيالربيطانية إنهاء  قررت الحكومة
بضغط من األمم أسفر اإلعالن مبارشة عن بدء الحرب بـني إرسائيـل  1948من مايو  15و 14ال

ديفيـد بـن بـأمر مـن  جيش الدفاع اإلرسائييلأقيم  1948مايو  26يف . والدول العربية املجاورة
  .رئيس الحكومة اإلرسائيلية املؤقتة غوريون

طوة لتوفري االحتياجات الدفاعية للفلسطينيني يف سـبتمرب بأول خ الجامعة العربيةقامت 
حيــث أمــرت بتشــكيل اللجنــة العســكرية الفنيــة وذلــك لتقيــيم املتطلبــات الدفاعيــة  1947

  .الفلسطينية
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 1947ديســمرب  17و  8وبعـد قـرار التقســيم اجتمعـت الــدول العربيـة يف القــاهرة بـني 

آالف متطـوع  3,000بندقيـة و  10,000واعلنت ان تقسيم فلسطني غري قانوين وتقرر ان تضع 

ـف  500هم بيـن) جيش اإلنقـاذوهو ما أصبح يعرف ب( فلسـطيني ومبلـغ مليـون جنيـة يف ترص

  .اللجنة العسكرية الفنية

وصــلت الجيــوش العربيــة مــن مرصــ وســوريا والعــراق واألردن والســعودية ولبنــان إىل 

 تفلسطني وهاجمت القـوات العربيـة املسـتعمرات الصـهيونية املقامـة يف فلسـطني وهاجمـ

  .يتني يف النقبالقوات املرصية تجمعي كفار داروم ونرييم الصهيون

ردين، الذي كـان عـىل بريطاين يخدم يف الجيش العريب األ  اكان هناك حوايل خمسني ضابط

ردين رمبا أفضل الجيوش املتحاربة من الناحية وكان الجيش العريب األ .درجة عالية من التدريب

  :ومن ثم خاض الجيش األردين ثالث معارك كبرية هي. التكتيكية

  جنني - معركة اللطرون -معركة باب الواد -

وكانـت خسـائر  ،كاملة مع انتهـاء الحـرب الضفة الغربيةو  القدسفاستطاع الحفاظ عىل 

ديفيـد د قال رئيس الوزراء اإلرسائييل ومؤسس إرسائيـل األرسائليني يف هذه املعارك ضخمة، فق

وحـدها أمـام  باب الوادلقد خرسنا يف معركة : "الكنيستمام أ  1948يف حزيران عام  بنغوريون

  ".نا يف الحرب كاملةالجيش األردين ضعفي قتال 

الـذي  ،ولكن تدخل األمم املتحـدة بوقـف القتـال ،وحققت القوات العربية نرصا واضحا

ىل تحـول املوقـف العسـكري لصـالح إرسائيـل عـىل إأدى  ،التزم به العرب ومل تلتزم به إرسائيل

  .مختلف الجهات العسكرية

بعـد أن هـدد مجلـس األمـن بفـرض عقوبـات قاسـية عـىل  يوليو 21وانتهت املعارك يف 

قبل العرب الهدنة الثانية التي كانت اعرتافا بالهزمية وتدخل حرب فلسطني . الجوانب املتقاتلة

  ).النكبة(التاريخ العريب تحت اسم 

  )1916(الثورة العربية الكربى 

  1916إحدى معارك الحرب العاملية األوىل 

وحـامي الـديار املقدسـة  رشيـف مكـة الرشيف الحسني بـن عـيلقد التفوا حول  العرب

ه آمـال يف إنشـاء ؤ جفاء وكانت تراوده هو وأبنا خالفة العثامنيةالاإلسالمية وقد كان بينه وبني 

حريصة عىل اجتذاب العـرب إىل جانبهـا فقـد دخلـت يف  بريطانيادولة عربية كربى وملا كانت 

  وتم تبادل رسائل بني الرشيف حسني ممثال للعرب  الرشيف حسنيرسية مع  مفاوضات
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 مكامهون -مراسالت حسني يف  السودانو  مرصمندوب بريطانيا يف  السري هرني مكامهونو 

ا الرشيف ما يشرتطه العرب لدخول الحرب إىل جانب بريطانيا وهذه الرشوط وأوضح فيه

وإقامة  بحر األبيض املتوسطتتلخص يف استقالل البلدان العربية القامئة عىل الساحل الرشقي لل

وعىل  الشامل اإلفريقيو  مرصدولة عربية كربى تشمل مختلف أرجاء الوطن العريب باستثناء 

ة دخل العرب الحرب حول حدود الدولة العربية املوعود مكامهونالرغم من االختالف مع 

  .إىل جانب بريطانيا

الجهـاد املقـدس  الرشـيف حسـنيبإعالن  1916 يونيو 10بدأت الثورة العربية الكربى يف 

، لورنس العـربوالثورة عىل العثامنيني مبساعدة ضابط االستخبارات الربيطانية لورنس الشهري ب

نحـو  فيصـل بـن حسـنيمبساعدة اإلنجليز ثم تقدم ابنه  الحجازه السيطرة عىل ؤ واستطاع أبنا

حيـث خـرج العثامنيـون منهـا وأعلـن فيهـا قيـام  دمشـقووصل مبساعدة اإلنجليـز إىل  الشام

لفـاء مل الحكومة العربية املوالية لوالده الذي كان قد أعلن نفسه ملكا عىل العـرب غـري أن الح

  .ردنرشق األ و  الحجازيعرتفوا به إال ملكا عىل 

وعىل الرغم من تعهدات بريطانيا للعرب بقيام دولة عربية كربى فقد أجرت هذه الدولة 

مفاوضات واتفاقيات رسية مع فرنسا وروسيا تناولت اقتسام األمالك العثامنية مبـا فيهـا الـبالد 

نسبة  1916 اتفاقية سايكس بيكوالعربية ثم انفردت بريطانيا وفرنسا يف اتفاقية رسية عرفت ب

وقـد قامـا  فرانسوا جورج بيكوواملندوب الفرنيس  مارك سايكس إىل كل من املندوب الربيطاين

ويف السـنة نفسـها  1917يف روسيا سنة  الثورة البلشفيةبهذه املفاوضات التي فضح أمرها بعد 

بإقامـة وطـن  زعامء الصـهاينةغدرت بريطانيا بالعرب مرة أخرى إذ وعد العرب بتحرر ووعد ل

  .1917 نوفمرب 2الصادر يف  وعد بلفورمن خالل ما عرف ب فلسطنييف  يهودقومي لل

  معركة عروى 

 األمـري عتيبـةمن ديـار قبيلـة  :بني عروىقرب العارض اسمه  عالية نجدعند مورد ماء يف 

ابالخيل ومعـه أهـل  ل مهناآ ومعه أمري بريدة حسن  حائلأمري  ل رشيدآ  الـلـهمحمد بن عبد 

  . عتيبةمحمد بن سعود بن فيصل ومعه قبيلة  األمري .القصيم

وجعل ابـن رشـيد أمـريا  املجمعةبعد أن سار محمد بن رشيد ومعه حسن املهنا ودخلوا 

ثار حامس أحد أبناء سعود بن أ كل ذلك . حائلهايل أ عليها من قبله هو سليامن بن سامي من 

هم خوته تنايس خالفاتهم مع عمإ الذي طلب من ) غزالن(فيصل وهو محمد بن سعود امللقب 

  مري والخروج لقتال عدوهم األ  ،إذ كان الرصاع مسترشي بينهم يف ذلك الوقت الـلـهعبد 
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وقصد بوادي عتيبة يستنجدهم عيل . هـ1300محمد بن رشيد فلم يوافقوه فخرج بنفسه عام 

ملعاداتهم البن رشـيد ومـيلهم ال آل سـعود فبلـغ ) الروقه وبرقا( عتيبةليه إابن رشيد فاجتمع 

 ،عتيبـةذلك ابن رشيد فخرج من حائل بجنوده من البادية والحارضة واتجه مرسعا إىل تجمـع 

شيد بهـم والتقي ابن ر  - القصيمليه بجنود أهل إأمري بريدة أن يقدم  ل مهناآ سن وكتب إىل ح

وهزمـوا ابـن  عتيبـةعيل ماء يسمي عروى فثبت األمري محمد بن سعود ومن معه من بـوادي 

حسن بن مهنا بجنوده من أهـل القصـيم قـد انقـذوا  بريدةرشيد أول األمر إال أن وصول أمري 

ليه أمريها حسن إابن رشيد مر عيل بريدة وانضم . ابن رشيد من هزمية محققة وقلبها إىل نرص

فالتقي الطرفان فيها فانهزم جيش ابن رشـيد إال  عروىاملهنا بجنود أهل القصيم وسارا معا ايل 

هـل القصـيم مـام جعـل ابـن رشـيد وجيشـه يتشـجعون أ أن حسن املهنا صـمد بجنـوده مـن 

يل نرصـ فـانهزم محمـد بـن سـعود إىل الخـرج إويعودون للقتال مرة أخرى فانقلبت هزميتهم 

  .عتيبةوانهزمت قبيلة 

   ثورة العرشين يف العراق 

بـني الشـعب العراقـي .لطـرد املسـتعمر الربيطـاين مـن العـراق.ثورة العرشين يف العـراق

م هجـم العراقيـون مـن أهـايل الجنـوب عـىل حاميـة إنجليزيـة 1920يف عام ) جنوب العراق(

واسطة املكاوير واستطاعوا أن يحطموا أسطورة التقدم يف سالح اإلنجليز وقد أوقعـوا العديـد ب

تدخلت الحكومـة العراقيـة .املقاتلني العراقينيبعضا  من اإلنجليز رصعى وجرحى وقد استشهد

 .وأصلحت املوضوع وناقشت مطالب الثوار ونفذتها وأطلقت رساح املعتقلني) يف العهد املليك(

 لعشريةغزوة ا

$  محمـدمعركة العشرية أو غزوة العشرية ويقال بالسني املهملة ويقـال العشـرياء خـرج 

بنفسه يف أثناء جامدى األوىل حتى بلغها وهـي مكـان بـبطن ينبـع وأقـام هنـاك  اإلسالم رسول

جع ومل يلق كيـدا وكـان اسـتخلف عـىل املدينـة أبـا بقية الشهر وليايل من جامدى اآلخرة ثم ر 

سلمة بن عبد األسد ويف صحيح مسلم من حديث أيب إسـحاق السـبيعي قـال قلـت لزيـد بـن 

  .أرقم كم غزا محمد قال تسع عرشة غزوة أولها العشرية أو العشرياء

  حرب عصابات الكونرتا 

يسـتية يف نيكـاراغوا بقيـادة حكومة الساندنلل عداء الرئيس األمرييك رونالد ريغان عميقا

ولذلك دعم ريغان عصابات الكونرتا لشن الحرب عـىل ) 1945ولد عام (املاركيس دانيل اورتيغا 

  بني عصابات الكونرتا وبني جيش الحكومة الساندنيستية جرت .الحكومة الساندنيستية
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بني جيش الحكومة وقعت العديد من املعارك بني عصابات الكونرتا و  1981يف عام .يف نيكاراغوا

أعلن الكونغرس األمرييك قطع املساعدات الرسمية عن  1984يف عام .الساندنيستية يف نيكاراغوا

تنحى .  ولكن الوكاالت الرسية األمريكية استمرت يف دعمهم باملال والسالح. الكونرتا

عام  الساندنيستيون عن السلطة عىل أثر إخفاقهم يف االنتخابات الدميوقراطية التي جرت

1990.  

  العصيان املدين الهندي 

بدأ املؤمتر الوطني الهندي حملته مـن أجـل حكـم  1905يف عام  .العصيان املدين الهندي

بـني قـوات اإلمرباطوريـة الربيطانيـة وبـني .ذايت للهند يف ظـل سـيطرة اإلمرباطوريـة الربيطانيـة

وأمـر الجـرنال  ،دين ضد الربيطانينيبدأ املهامتا غاندي العصيان امل 1919يف عام .املدنييني الهنود

  .ريجنالد داير قواته بإطالق النار عىل الهنود العزل

أصـبح املهامتـا يف  1929يف عـام  .شخصا من الهنود العـزل يف مدينـة أمريسـتار 379قتل 

إنجلرتا رئيسا للمؤمتر الوطني الهندي وقد سجن مرات عديدة بسبب مواقفه املعارصة للحكـم 

  .الربيطاين

  كة عطاروت معر 

عندما علمت قيادة قوات جـيش الجهـاد املقـدس أن سـكان املسـتعمرة يريـدون قطـع 

وأن بعض املسلحني الصهيونيني تحصـنوا يف املحـاجر الواقعـة رشق  ،القدس – الـلـهطريق رام 

الجيـوش املتحاربـة  ،وأخذوا يطلقون النار عىل السيارات واملـارة يف هـذه الطريـق ،املستعمرة

ني قوات الجهاد املقدس بقيادة كامل عريقـات والتحقـت بهـا نجـدة مـن جنـني مـن ب:وقادتها

حوايل خمسـني مجاهـدا بقيـادة فـوزي جـرار، وقـوة أخـرى مـن السـوريني بقيـادة مصـطفى 

  .السباعي

  .بني قوات الجهاد املقدس بقيادة كامل عريقات وبني قوات العدو الصهيوين

ة عطــاروت متســللني إىل مســتعمرة النبــي ويف أثنــاء الليــل غــادر الصــهيونيون مســتعمر 

يعقوب تاركني وراءهم دوابهم ومواشيهم وأثاثهم بعد أن زرعوا بعض األلغام يف مفارق الطرق 

  وحظائر املوايش وأقنان الدجاج
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  معركة عطربة

هي معركة وقعت بني الحكومـة الربيطانيـة يف السـودان وقـوات أحمـد املهـدي انتهـت 

  .1881ية عىل أتباع املهدي واحتالل مدينة الخرطوم عام بإنتصار القوات الربيطان

  معركة العقاب

م  1212 يوليـو 16معركة العقاب أومعركة الس نافاس دي تولوسا هي معركة وقعـت يف 

  ..شبه جزيرة أيبريياشكلت نقطة تحول يف تاريخ 

وهـذا سـبب تسـميتها  تولوسـاواد يسميه اإلسبان نافـاس قـرب بلـدة  وقعت املعركة يف

بضـم ( العقـابي قـديم يسـمى مبعركة الس نافاس دي تولوسا ووقعت كذلك قرب حصن أمو 

  .ولذلك تسمى يف التاريخ العريب باسم معركة العقاب أو معركة حصن العقاب) العني

وأرسل جزءا من جيشه لتحريـر  إشبيليةر يف سار محمد النارص بقواته إىل األندلس واستق

أشهر استطاع املسلمون أن يغـزوا ذلـك  8قلعة رباح ذات املوقع اإلسرتاتيجي وبعد حصار دام 

يـدعوه إلعـالن  إنوسـنت الثالـثلوضع وبعث إىل البابـا استغل ألفونسو الثامن ذلك ا. الحصن

وروبا وقد استجاب له البابا فـأمر مبسـاعدته وأعلنهـا حربـا صـليبية ال يحـل حرب صليبية يف أ 

الجنـود واملـؤن  وفرنسـا الدويالت اإليطاليـةأرسلت . الغفران عىل من ال يساعد أو يشارك فيها

  .لدعم التحالف املسيحي

 100تحرك الصليبيون باتجاه قلعة ربـاح وكانـت حاميـة القلعـة اإلسـالمية ال تزيـد عـن 

لطـرفني ولعـدم فارس إال أنهم قاوموا مقاومة عنيفة ثم استسلموا يف نهاية األمر لعدم تكـافؤ ا

عندما علم محمد النارص بـذلك حـرك جيشـه باتجـاه الشـامل . وصول اإلمدادات من املسلمني

  .والتقى الطرفان يف الثالث عرش من يونيو

بعد ذلك اقتحم املسيحيون الجيش اإلسالمي وقتلوا أغلب من فيه وانسحب من استطاع 

  .ارص ومجموع الجنودأن ينسحب إىل بالد املغرب وكان منهم السلطان محمد الن

فر السلطان محمد النارص مكرهـا، فبعـد أن رأى هزميـة جيشـه ومقتـل ابنـه عـىل أرض 

املعركة فانطلق حتى وصل إىل إشبيلية ومنها إىل مراكش حيث تويف بعـد فـرتة قصـرية يف عـام 

  .م 1213
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  معركة عقرباء

أيب بكـر م يف عهد  632/ هـ من الهجرة  11قعت معركة الياممة أو معركة عقرباء سنة و 

مسيلمة وتنبؤ  بني حنيفةوكانت بسبب ارتداد  ،حروب الردةوالياممة إحدى معارك . الصديق

رجـال بـن القد أرشكه يف األمر، ومام قـوى أمـر مسـيلمة شـهادة  النبيدعى أن االذي  الكذاب

 .يرشكه يف األمر الـلـهأنه سمع رسول  -كذبا  -الذي شهد له  عنفوة

لقتالـه، وملـا فشـل عكرمـة ومل يسـتطع  جهـلعكرمة بـن أيب وقد وجه أبو بكر الصديق 

ظـار ، آثـر االنتل رشحبيـلوملا بلغت أنباء هزمية عكرمـة . الصمود أمام جبش مسيلمة، تراجع

يف جـيش  خالـد بـن الوليـدحتى يصله املدد من خليفة املسلمني، وظل يف مكانه حتـى يأتيـه 

ع مسـيلمة دنـو خالـد رضب عسـكره بعقربـاء فاسـتنفر جمع خيار الصحابة والقراء، فلام سم

رجل تبعه أكرثهم عصبية، حتى كـان بعضـهم  40.000الناس فجعلوا يخرجون إليه حتي بلغوا 

  ".مرضأحب إلينا من صادق  ربيعةكذاب : "يقول$ يشهد أن مسيلمة كذاب وأن محمدا 

ويف الطريق إىل الياممة، التقى خالد وجيشه بفرقة من جيش الياممة، خرجت للثأر لبني 

عليهم وهـم يف ثنيـة الياممـة نـامئون، فسـألهم عـن مسـيلمة،  نعرث املسلمو . ني متيمعامر وب

لعله يسـتفيد مـن  مجاعة بن مرارةفأمر خالد بقتلهم جميعا عدا " منكم نبي ومنا نبي"فردوا 

ثابت وراية األنصار مع  سامل موىل أيب حذيفةكانت راية املهاجرين مع . خربته ومكانته يف قومه

  والعرب عىل راياتها بن قيس بن شامس

فكان بينهم وبني املسلمني يوم شديد الهول ثبت فيه بنـو حنيفـة وقـاتلوا عـن أنفسـهم 

وأحسابهم قتاال شديدا، حتي انكشف املسلمون وكادت الهزمية تلحقهم لـوال رجـال مـن ذوي 

يا أصحاب سورة البقـرة "  :ناسالدين والحمية الدينية والغرية عىل حرماته فثبتوا ورصخوا يف ال

بئس حامـل القـرآن أنـا إذا مل : "وقال سامل موىل أيب حذيفة ،يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال

أثـارت هـذه الصـيحات روح . وأمرهم خالـد بـأن ميتـازوا حتـي يعلـم مـن أيـن يؤتـوا". أثبت

ستطاعوا أن يزحزحوا االستشهاد يف نفوس املسلمني، فحملوا عىل جيش مسيلمة حملة صادقة ا

فـر بنـي حنيفـة إيل الحديقـة التـي  ىثم شد املسـلمون حتـ. جيوش الكفر عن موقفهم األول

تسمي حديقة الـرحمن وكانـت منيعـة الجـدران فتحصـنوا بهـا إال أن املسـلمني اسـتطاعوا أن 

يقتحموها بفضل الرباء بن مالـك الـذي رفعـوه فـوق الجحـف برمـاحهم واسـتطاع فـتح بـاب 

 وحيشـ بـن حـربودخل املسلمون وهم يكربون، فقتل فيها مسيلمة وكان قاتله هو الحديقة 

  .فيام قيل، وقد قتل يف هذه املعركة خلق كثري من املسلمني حمزة بن عبد املطلبقاتل 
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عنـف أ عـداؤهم بعـد معركـة مـن أ وكانت املعركة فاصلة ففيها انترص املسـلمون وهـزم 

سبعة آالف خارج عقربـاء وسـبعة آالف (ل فيها مسيلمة وأربعة عرش ألفا من قومه املعارك قت

والتي سميت بعد ذلك بحديقة املوت وقد استشهد يف الياممة ألف ومائتا شـهيد ) يف الحديقة

وغريهم كثري مـن  وسامل موىل أيب حذيفة وأبو دجانة والطفيل بن عمرو زيد بن الخطابمنهم 

  .خيار الصحابة

نـه استشـهد فيهـا ألـف ومـائتي إ مات كثري من كبار الصحابة يف هذه املوقعة التي قيـل 

  .رجل من املسلمني

  معركة عكا 

مـن بعد معركة قصرية بني  16/5/1948سقطت مدينة عكا العربية بأيدي الصهيونيني يف 

أطلق . تبقى من سكانها وبني قوات صهيونية كبرية هيئت وجهزت لهذه العملية منذ أمد بعيد

كان بينهم قائـد منطقـة حيفـا الشـهيد محمـد  ،رجال منها 14الصهيونيون عليها النريان وقتلوا 

بني قوة من مالك فوج الريموك بقيادة املقدم أديب الشيشكيل املكلف للدفاع .أحمد الحنيطي

صفد وبني العدو الصهيوين وحينام وصل الصهيونيون املدينة ارتكبوا مذبحـة  -نطقة عكا عن م

   .راح ضحيتها واحد وتسعون عربيا بينهم عدد غري قليل من الشيوخ واألطفال والنساء

  :فتح عكا وتطهري الشام من الصليبيني

  هـ690 –جامدى األوىل  17الجمعة / يف يوم 

ولده األرشف خليل وكان شـجاعا مقـداما جهـز  ،نصور قالوونتوىل األمر بعد السلطان امل

وعنـدما  ،جيوشا كثرية لتحقيق حلم أبيه بفتح عكا وتطهري بالد املسـلمني مـن الصـليبيني متامـا

تسامع الناس بعزم األرشف خليل عىل فـتح عكـا تقـاطر عليـه النـاس حتـى الفقهـاء والعلـامء 

وبـالغوا يف الحصـار أكـرث مـن شـهر ثـم زحـف واملدرسني وقام املسلمون بحصـار عكـا بشـدة 

جامدى األول عنـد طلـوع الشـمس وصـعد املسـلمون سـور املدينـة 17املسلمون يوم الجمعة 

الرعـب يف قلـوب الصـليبيني  الـلــهونصبوا الرايات اإلسالمية عليه وكربوا وهللوا وعندها ألقى 

بقي من الفرنجـة وغنمـوا كـل  فروا هاربني يف املراكب ودخل املسلمون املدينة وقتلوا كل من

م ثم أمر السلطان بتخريب املدينة وتهدميها بحيث ال ينتفع بها أحد ئهأموالهم وأوالدهم ونسا

عز وجل فتحها نهار جمعة كام أخذها  الـلـهخوفا من عودة الصليبيني لها مرة أخرى وقد يرس 

األرشف خليـل فاسـتوثق  الصليبيون يف يوم الجمعة وسلمت صور وصيدا قيادتهام إىل السلطان
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سـواحل  ودعـتدابـرهم لألبـد و  الـلــهالساحل كله للمسلمني وتنظف من الصـليبيني وقطـع 

   .صليبيني وداعا لألبدالالشام وبالد املسلمني 

 معركة علم حلفا

وقعـت جنـوب قريـة  الحـرب العامليـة الثانيـةمعركة علم حلفا هي معركة مـن معـارك 

 7أغسـطس إىل  31بني الجيش الثامن الربيطاين وبني قـوات املحـور يف الفـرتة  مرصيف  العلمني

 .، وانتهت بانتصار الجيش الثامن1942سبتمرب 

وات املحـور الهجـوم والوصـول إىل أغسطس بـدأت قـ 31يف الساعة الثانية من فجر يوم 

ثم توقف الهجوم بعد ساعات لنقص الوقود، ناهيك عن كثافة حقول . أول حقل ألغام بريطاين

قائـد إحـدى الفـرق، وبنبـأ  von Bismarckاأللغام، وقد علم رومل بنبأ مقتـل فـون بسـامرك 

ثم تم استئناف الهجوم يف الساعة الواحـدة . الفيلق األفريقيقائد  Nehringإصابة والرت نهرنغ 

  . بعد الظهر بعد إعادة التزود بالوقود

اللواء الربيطـاين سبتمرب تحبط قوات رومل محاولة اللواء الربيطاين الثامن لالتصال بـ 1يف 

الثاين والعرشين، ومع ذلك يضطر رومل إليقاف الهجـوم ثانيـة بسـبب كثافـة حقـول األلغـام، 

سـبتمرب يحقـق النيوزيلنـديون أهـدافهم رغـم مقاومـة  4و 3ويف يـومي . وبسب نقص الوقود

 7ويستمر القتال حتـى اليـومني التـاليني ويتوقـف القتـال صـباح يـوم . قوات املحور الشديدة

  . تمربسب

  :أسباب إخفاق الهجوم الذي قامت به قوات املحور

. املواقع الربيطانيـة الجنوبيـة مواقـع قويـة عكـس تقـارير فـرق االسـتطالع لـدى رومـل

  .والسيطرة الجوية للقوات الربيطانية

  .مبرص معركة العلمني

  حدى معارك الحرب العاملية الثانية إ 

، بدأت حرب الصـحراء مـا 1940يونيو  10يف  ابريطانيالحرب عىل  إيطاليابعد أن أعلنت 

من القتال بهزمية كبرية لإليطـاليني يف ، وانتهت املرحلة األوىل مرصو  ليبيابني قوات الدولتني يف 

) اءثعلـب الصـحر ( إروين رومللذلك أرسل األملان قوة يقودها  1941يف فرباير  معركة بيضافم

  .ملساعدتهم
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ثم تقدم يف يوليو  1942يف يونيو  طربقثم استوىل عىل  معركة عني الغزالةالذي انترص يف 

يف مرص ثم وقعت عدة معارك هـي  اإلسكندريةكيلو مرت عن  110التي تبعد  العلمنيإىل قرية 

هي املعركة التي ألحقت  معركة العلمني الثانيةوأخريا  معركة علم حلفاو  معركة العلمني األوىل

  .الهزمية النهائية بقوات املحور يف شامل أفريقيا

" ثعلـب الصـحراء" رومـلبني أملانيا بقيـادة  1942جرت معركة العلمني الثانية يف أكتوبر 

سـعة إذ متكن الجيش الربيطاين الثامن مبساعدة الفرقـة التا برنارد مونتغمريوبريطانيا بقيادة 

  .من الجيش األسرتايل من وقف زحف رومل

وكانـت مـن أهـم . معركة العلمني هي من أهم معارك التحول يف الحرب العاملية الثانيـة

معارك الدبابات عىل مدار التاريخ وبعد انتصار القـوات األملانيـة يف معـارك الصـحراء، وكانـت 

ق الربيطـانيني لحاملـة الـنفط املشكلة عند األملـان هـو الـنقص الكبـري يف الوقـود بسـب إغـرا

اإليطالية مام شل حركة تقدم الدبابات وبالتايل استطاعت القوات الربيطانية طردهم إىل ليبيـا، 

  .الخسائر التي لحقت باألملان شهدت هذه املعركة بداية. مالطةومن كل أفريقيا وصوال إىل 

  غزوة عمرة القضاء

غزوة عمرة القضاء حدثت يف السنة السابعة للهجرة بـني قـوات املسـلمني وقـريش قـال 

ملا هل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضـاء عمـرتهم، وأال  $  تواترت األخبار أنه  : الحاكم 

شـهد، وخـرج معـه آخـرون معتمـرين، يتخلف منهم أحد شهد الحديبية، فخرجوا إال مـن است

  . فكانت عدتهم ألفني سوى النساء والصبيان

  فتح عمورية 

  :املواجهة مع الروم البزنطيني

هـ بعد سـنتني مـن رسـالة بابـك الخرمـي  التـي 223يف سنة ' تيوفيل'الروم بقيادة  خرج

، وقتـل الصـغري وأعمل بها السيف' زبطرة'عىل مدينة ' تيوفيل'وانقض  ،شجعته عىل غزو البالد

والكبري بال إنسانية وال رحمة، وسبى من النساء أكرث من ألف امرأة بعد ذبح أطفـالهن، ومثـل 

' ملطيـة'مبن صار يف يده من املسلمني، وسمل أعينهم، وقطع آذانهـم وآنـافهم، ثـم أغـار عـىل 

سـاجد ، فضـج املسـلمون يف منـاطق الثغـور كلهـا، واسـتغاثوا يف امل'زبطـرة'فأصابها ما أصـاب 

: فاستعظمه، وبلغه أن هاشمية صاحت وهي يف أيـدي الـروم' املعتصم'والطرقات، وبلغ الخرب 

  .وامعتصامه
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  . لبيك لبيك، ونادى بالنفري العام، ونهض من ساعته: فأجاب وهو عىل رسيره

أن صاحب عمورية من ملوك الروم كانـت عنـده رشيفـة مـن ولـد : وأورد أحد املؤرخني

، فعـذبها فصـاحت الرشـيفة 'املعتصـم بـن الرشـيد'عنها، مأسورة يف خالفـة  الـلـهفاطمة ريض 

فرس فيه -ال يأيت لخالصك إال عىل أبلق : وامعتصامه، فقال لها امللك: فعذبها، فصاحت الرشيفة

  .-سواد وبياض

فنادى يف عسكره بركوب الخيـل البلـق، وخـرج ويف مقدمـة عسـكره ' املعتصم'فبلغ ذلك

وملا انتهى الخـرب مبـا جـرى يف الثغـور  ،أىت عمورية وفتحها، وخلص الرشيفةأربعة آالف أبلق، و 

  .النفري النفري: فصاح يف قرصه' املعتصم'إىل 

عند عمورية، فركـب ودار حولهـا دورة كاملـة، ' املعتصم'واجتمعت كل العساكر بقيادة 

ة فقـد تحصـنوا وقسمها بني القواد، جاعال لكل واحد منهم أبراجا من سورها، أما أهـل عموريـ

  .داخل أسوار مدينتهم، متخذين ما استطاعوا من الحيطة واالحرتاز

أمر املعتصم  برضب خيمته تجاه هذا املوضـع، ونصـب املجـانيق عليـه وعنـدما توالـت 

  .قذائف املجانيق عىل هذا املوضع الواهن، انصدع السور

ملحـيط بسـور عموريـة الفعلة بأن تردم جوانب من الخنـدق ا' مفارز' 'املعتصم'كام أمر 

   .مستفيدة من جلود الغنم اململوءة ترابا، يك ميكن الدبابات من الوصول إىل السور

ويف صباح يوم جديد من الحصار، بدأ القتال عـىل الثلمـة التـي فتحـت يف السـور ولكـن 

ت باملنجنيقات الكبار التـي كانـ' املعتصم'املوضع كان ضيقا مل ميكنهم من اخرتاق الثلمة، فأمر 

متفرقة حول السور فجمع بعضها إىل بعض، وجعلها تجاه الثلمة، وأمر أن يرمى ذلـك املوضـع 

  .لتتسع الثلمة، ويسهل العبور، وبقي الرمي ثالثة أيام فاتسع لهم املوضع املنثلم

لقد سقطت عمورية بعد أهم معركة عربيـة اسـتخدمت فيهـا أدوات الحصـار الضـخمة 

والسالمل واألبراج عىل اختالف أشكالها وأنواعها، وذلك بعد حصـار الكبرية كالدبابات واملجانيق 

  .هـ223دام خمسة وخمسني يوما، من سادس رمضان إىل أواخر شوال سنة 

ثم أمر املعتصم بطرح النار يف عمورية من سائر نواحيها، فأحرقت وهدمت، وجاء ببابها 

) سامراء(، ومنها إىل )طرسوس(دا إىل الرئييس إىل سامراء، وعاد بعدها املعتصم بغنائم كبرية جـ

  .منترصا ظافرا

  :ثورة عيد الفصح

  معركة األزمة االيرلندية 
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 ،احتلت مجموعة مـن املتطـوعني األيرلنـديني املبـاين الرئيسـية العامـة يف دبلـن بأيرلنـدا

  .بني الجيش الربيطاين وبني الوطنيني االيرلنديني.وأعلنوا أن أيرلندا جمهورية

يرلنـديون بثـورة عيـد الفصـح املصـادفة ليـوم االثنـني يف دبلـن يف عـام اال  قام القوميـون

وبعد أسبوع دحرتهم القـوات الربيطانيـة مسـتخدمة ضـدهم الـدبابات واملدفعيـة  ،)م1916(

يرلنـديني بعـد أن قـام أحـد وقد بدأت االنتفاضة مرحلة جديدة عـىل يـد الـوطنيني اإل .الثقيلة

لكـن العمليـة كشـفت عـىل يـد ) بندقية  20000( ية إىل البالد االيرلنديني بإدخال أسلحة أملان

أعلـن عـن  ،يف مكتب بريد دبلن.)دبلن(وأقيم حصار حول مدينة  ،السلطات الحاكمة يف البالد

  .لكن الجنود اإلنجليز استعادوا النظام باستخدام املدفعية ،يرلنديةقيام الجمهورية اإل

إال أنها أحـدثت  ،عد إفشال قيام جمهورية إيرلنديةأعاد اإلنجليز النظام إىل ما هو عليه ب

واستمر الجـيش األيرلنـدي الجمهـوري يف نضـاله مـن . استياء عارما للحكم الربيطاين يف أيرلندا

  .يرلندااأجل توحيد 

  م533عني اباغ 

لقد قتل املنذر غيلة وغدرا عىل مذبح كيد واحرتب الغساسنة واملناذرة يف عني أبـاغ عـىل 

مسافة مئة كلم جنوب رشقي حلب يف سورية عـىل يـد شـمر بـن عمـرو الحنفـي  الفرات عىل

الذي أرسله امللك الغساين الحارث بن جبلـة عنـدما أرسـل القاتـل مـع مجموعـة مـن الفتيـان 

نهم خـارجني عـىل امللـك الغسـاين أ املتنكرين الذين عملوا حيلة مع امرأة يقال لها حليمة عىل 

اطأمنـوا لنجـاح حيلـتهم قـاموا يف ليلـتهم تجـاه مخـدع املنـذر نهم مستجريين باملنذر فلـام أ و 

  .)ما يوم حليمة برس(وهجموا عليه وقتلوه فقيل 

حـد أبنـاء املنـذر واسـمه امـرؤ أ رس أ فذهبت مثال باملنطقة ومتكن الغساسـنة أيضـا مـن 

 ألقيس وبعد ذلك ثارت بكر ومتكنت بغارة لها عىل الشام أن تحرر ابن امللك املغـدور بعـد أن

سيطروا عىل كامل سوريا مـن جديـد وارسوا امللـك الغسـاين ويف تلـك الحادثـة الشـهرية يشـري 

  .الحارث بن حلزة شاعر بكر مفتخرا يف معلقته التي نظمها وألقاها أمام امللك عمرو بن هند

  معركة عني التمر

والقـوات  خالـد بـن الوليـدما بني قوات املسـلمني بقيـادة  العراقوقعت تلك املعركة يف 

وهـي منطقـة  نباراأل غريب  عني التمروتقع . العرب النصارىومعها جموع من قبائل  الساسانية

مـيالدي  633عام  خالد بن الوليدعىل يد  الحريةفبعد سقوط . أسسها الفرس لحامية حدودهم

  توجه إىل الحامية الفارسية الكبرية التي كانت يف عني التمر الواقعة عىل الطريق إىل 
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وكانت الحامية مؤلفة من قسمني . ، وكان يقطنها العرب النصارى املوالني للفرسدومة الجندل
والثاين عريب من قبائل النمر وتغلب  مهران بن بهراماألول فاريس تحت قيادة القائد الفاريس 

نتهائها، حيث الذ العرب امتيزت هذه املعركة الغريبة برسعة . عقة بن أيب عقةوإياد بقيادة 
 .النصاري بالفرار قبل أن تبدأ املعركة فعليا

للصـدام مـع املسـلمني،  عني التمـراملغرور ومن معه من العرب املتنرصة من ' عقة'ج خر 
وعبأ قواتـه، ' كرخال'وأوغل يف الصحراء غرورا منه ملبادرة املسلمني بالهجوم، ووصل إىل منطقة 

  .ستعد للقتالاالجيش برسعة، و ' خالد'ووصل املسلمون إىل أرض املعركة وعبأ 

وكانت الخطة تقيض بأن يبـدأ جناحـا جـيش املسـلمني باملناوشـات البسـيطة دون شـن 
هجوم كبري إلشغال الطرفني املقابلني من جيش العرب النصارى، بيـنام بقـي القلـب يف سـكون 

وهذا ما جعل عقـة يسـتغرب مـن تـأخر قلـب جـيش . رته بشن الهجومحتى يعطي خالد إشا
  .املسلمني عن الهجوم، وكان خالد ومرافقيه يف مقدمة الجيش

ولكن ما حدث يف اللحظات التالية هو أن الجنود اندهشوا من هذه املجموعـة الصـغرية 
' عقـة'قد أرس  'خالد'التي تهجم عليهم وهم عرشات اآلالف، ومل يفيقوا من هول الصدمة إال و

وحمله بني يديه كالطفل الصغري وعاد به إىل صـفوف املسـلمني، وعنـدها تجمـدت الـدماء يف 
عروق العرب املتنرصة، وركبهم الفزع الشديد، ففـروا مـن أرض املعركـة دون أن يسـلوا سـيفا 

  .واحدا

كـة، فلام بلغ مهران هزمية عقة وجيشه، وكان قد أرسل االستطالع ملراقبـة مجريـات املعر 
، وتـرك الحصـن بـدون املـدائنأو  قطسيفوننزل من الحصن وهرب مرسعا مع حاميته بإتجاه 

  .حامية

ورجعت فلول العرب إىل الحصن فوجـدوه مفتوحـا فـدخلوه واحتمـوا بـه، فجـاء خالـد 
ذلك سألوه الصلح فأىب إال أن ينزلـوا عـىل حكـم  أواوأحاط بهم وحارصهم أشد الحصار، فلام ر 

 معـه، خالد، فجعلوا يف السالسل، وتسلم الحصن، ثم أمـر فرضـبت عنـق عقـة ومـن كـان أرس
  .والذين نزلوا عىل حكمه أيضا أجمعني، وغنم جميع ما يف ذلك الحصن

  معركة عني جالوت

م، تعـد مـن أهـم 1260 سـبتمرب 3 / هــ 658 رمضـان 25وقعـت يف : معركة عني جالوت
 املغـولانترصـ فيهـا املسـلمون انتصـارا سـاحقا عـىل . اإلسالمياملعارك الفاصلة يف تاريخ العامل 

. جنكيـز خـانوكانت هذه هي املرة األوىل التي يهزم فيها املغول يف معركة حاسمة منـذ عهـد 
  أدت املعركة النحسار نفوذ املغول يف بالد الشام وخروجهم منها نهائيا وإيقاف املد 
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وأدت املعركة كام . م1258 // هـ 656سنة  الخالفة العباسيةاملغويل املكتسح الذي أسقط 
كأقوى دولة إسالمية يف ذاك الوقت ملدة قرنني من الزمان أي إىل  دولة املامليكلتعزيز موقع 

 جننيبني مدينة  عني جالوتوقعت املعركة يف منطقة تسمى . الدولة العثامنيةأن قامت 
  .فلسطني، يف شامل بيسانو  والنارصة

ىل إمن بالد الشام أرسل رسال لقطز يحملون كتابـا كـان يـدعوه فيـه  هوالكومغادرة  قبل

  .اإلستسالم وحقن الدماء

العـز بـن عبـد عقد سيف الدين قطز اجتامعا مع وجهاء الدولة وعلامئها كان من بينهم 

       .وتم االتفاق عىل التوجه لقتال الترت إذ ال مجال ملداهنتهم السالم

 3/هـ 658رمضان  25يف  فلسطنييف  عني جالوتان يف املكان املعروف باسم التقى الفريق

بهجـوم رسيـع ثـم إنسـحبت متظـاهرة  بيـربسم قامت مقدمة الجيش بقيـادة  1260سبتمرب 

قـد حشـد جيشـه  قطـزمزيف هدفه سحب خيالـة املغـول إىل الكمـني، يف حـني كـان  بانهزام

  .استعدادا لهجوم مضاد كاسح، ومعه قوات الخيالة الفرسان الكامنني فوق الوادي

قدمة جيش املسلمني واخرتقه وبـدأت وانطلت الحيلة عىل كتبغا فحمل بكل قواه عىل م

املقدمة يف الرتاجع إىل داخل الكمني، ويف تلك األثناء خرج قطز وبقية مشـاة وفرسـان الجـيش 

وعملوا عىل تطويق ومحارصة قوات كتبغا، حيث كانت جيوش املسلمني ينزلون من فوق تالل 

أن مقدمـة جـيش  ثم هجـم كتبغـا بعنـف شـديد إىل درجـة. الجليل، واملغول يصعدون إليهم

ـة عسـكر املسـلمني وإن  املسلمني ازيحت جانبا، فاستبسل كتبغا يف القتال، فاندحر جناح ميرس

ثبت الصدر وامليمنة، وعندئذ ألقى السلطان قطز خوذتـه عـن رأسـه إىل األرض ورصخ بـأعىل 

ن يشقوا طريقهم داخل الجيـوش أ ، وحمل بنفسه ومبن معه حتى استطاعوا »آسالماهو «صوته 

ومل ميض كثريا من الوقت حتى هزم الجـيش املغـويل . غولية مام أصابها باإلضطراب والتفككامل

ونصح بعض القادة كتبغا بالفرار فأىب الهوان والذل وقتل بعض أصحابه وجرت بينه وبني رجل 

يدعى العرينان مبارزة حيث مل ميض وقت طويل عليها حتى سقط كتبغا رصيعا مجنـدال عـىل 

  .للمسلمني اكبري  اتصار األرض وكان ان

، هـ 658 رمضان 27يف  دمشقبعد املعركة قام والة املغول يف الشام بالهرب، فدخل قطز 

  .وبدأ يف إعادة األمن إىل نصابه يف جميع املدن الشامية، وتعيني والة لها

كانت النتيجة النهائية لهذه املعركة هي توحيد الشام ومرص تحت حكم سلطان املامليك 

بالسيطرة عىل أراضيهم يف  العثامنيونعن نحو مئتني وسبعني سنة حتى قام عىل مدى ما يزيد 

  .سليم األولعهد 
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  معركة عني الغزالة

  الحرب العاملية الثانيةإحدى معارك 

بـدأت حـرب الصـحراء مـا بـني قـوات  ،1940اعلنت ايطاليا الحرب عىل بريطانيا يف عام 

معركـة ، وانتهت املرحلة األوىل من القتـال بهزميـة كبـرية لإليطـاليني يف مرصو  ليبياالدولتني يف 

  .ملساعدتهم إروين روململان قوة يقودها لذلك أرسل األ  1941يف فرباير  بيضافم

ثم تقـدم يف يوليـو إىل  1942يف يونيو  طربقثم استوىل عىل  معركة عني الغزالةانترص يف  

دة معـارك هـي يف مرص ثـم وقعـت عـ اإلسكندريةكيلو مرت عن  110التي تبعد  العلمنيقرية 

هي املعركة التي ألحقت  معركة العلمني الثانيةوأخريا  معركة علم حلفاو  معركة العلمني األوىل

   .يف شامل أفريقيا )قوات رومل( الهزمية النهائية بقوات املحور
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  " غ" معارك حرف 

   معركة غابة تويتوبورغ

م بني الجـيش الرومـاين بقيـادة  9وقعت  سنة ( فاروسمعركة غابة تويتوبورغ أو معركة 

تـدعى . الشريوسـكينيزعيم قبيلة  أرمينيوسبقيادة  للقبائل الجرمانيةوتحالف  فاروسالجرنال 

بل جرت بالقرب مـن  أسنينغاملعركة بهذا االسم رغم أنها مل تقع يف غابة تويتوبورغ عىل جبال 

كانـت إحـدى أسـوأ الهـزائم التـي منـي بهـا .سكسـونيا السـفىلبلدة كالكريزي اليوم يف والية 

 6، باإلضـافة إىل )السابع عرش والثامن عرش والتاسـع عرشـ(أبيدت ثالثة فيالق كاملة  :الرومان

  .أجنحة فرسان إسناد تشكل كلها مثن الجيش الروماين 3كتائب مشاة و 

إثر املعركة بدأت حرب دامت سبع سنوات السـرتداد رشف الجـيش الرومـاين ويف النهايـة 

 الـراينتخىل الرومان عن محاولة أخرى الحتالل املناطق الجرمانيـة عـىل الضـفة اليمنـى لنهـر 

من أجل الوصـول إىل الهـدف االسـرتاتيجي بتقصـري طـول حـدود الدولـة  اإللبهوصوال إىل نهر 

واعتـرب الـراين . هـو الحـدود الجديـدة الـدانوب -الرومانية يف وسط أوروبا وجعل خط اإللبه 

  .حدودا نهائية لالمرباطورية من الجهة الشاملية الرشقية ألربعة قرون الحقة

  .حا للمعركةطرحت عدة مواقع يف شامل أملانيا والبالد املنخفضة أعتقد أنها كانت مرس 

 معركة غابة مورييل

عىل  الحرب العاملية األوىلهي اشتباك وقع خالل ) 1918مارس  30(معركة غابة مورييل 

، عنـدما هـاجم لـواء الفرسـان الكنـدي الكتيبـة الساكسـونية الثالثـة فرنساضفاف نهر آريف يف 

. من موقع اسرتاتيجي عىل ضـفاف النهـر والعرشين، وأجربها عىل االنسحاب من غابة مورييل،

  .عىل فرنسا 1918يف عام  الهجوم األملاينساهم هذا االنتصار يف إيقاف 

  .صليب فيكتورياعىل  جوردون فلوردو الكنديوخالل املعركة، حصل 

  معركة غابة هورتجني

  إحدى معارك الحرب العاملية الثانية

أدى إىل مشاكل كبرية لدى قوات الحلفاء خـالل املعـارك يف  1944تغري حالة الجو يف عام 

الجبهة الغربية، استمر األمريكان بشن الهجامت عىل الدرع الدفاعي يف معركة غابة هـورتجني 

األملـان يف دفـاعهم، أدى  مع ذلك صمد) 1945عام  10، حتى فرباير 1944عام  13من سبتمر (

  .ذلك إىل صعوبة تقدم قوات الحلفاء
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  غباغب

  بعد احتالل فرنسا لسوريا إثرهزمية السوريني يف  معركة ميسلون 

عىل الحدود األردنية الحالية مـن ) نصيب(عقد زعامء حوران وشيوخها اجتامعا يف قربية 

ردن لالشـرتاك يف رشف القتـال ضـد رسلوا الرسائل إىل أهايل رشقي األ أأجل مقاومة الفرنسيني و 

سـافر .. بنائـه لقيـادتهمأ حـد أ ن يرسـل أ رسل الشيوخ إىل امللك حسني يطلبـون أالغاصبني، كام 

هل عامن والبلقاء، فرسان العشائر بقيادة منور الحديد، عدد أ  :األردنيون للمساهمة يف املعركة

وواجهـوا .. ربـدإد من حيفـا إىل من رجال الجيش العريب الفيصيل، الرشيف عيل البديوي العائ

الحوارنه الحملة يف معركة شديدة يف الكسوة جنويب دمشق انتهـت بتغلـب الحملـة، وصـدها 

ومتـت ) نـوى(الثوار يف املسمية، ومنها إىل غباغـب، واشـرتك األردنيـون يف املعركـة عنـد قريـة 

  ...الغلبة للفرنسيني

ألنه عندما مر من درعـا اجتمـع مـع  اعتربت فرنسا ان ما وقع مسؤول عنه األمري فيصل،

مـر أ زعامء حوران وحرضهم عىل الثورة، وأوعدهم أنه لن يتنـازل عـن عرشـه يف سـورية، وقـد 

غورو حكومة دمشق املعينة من قبله فرض غرامات عىل الحوارنة، وإدانة الثوار الـذين نفـذوا 

يم الزعبـي، وشـقيقه إبـراهيم سـل :عملية القتل بأعضاء الوفد والحكم علـيهم باإلعـدام وهـم

ـي ومحمـد  فرحان سليم الزعبي وفارس أحمـد الزعبـي وفرحـان سـليم الزعبـي وصـالح املرص

  .يوسف الحريري، وقاسم الداغر، وثالثة غريهم

وقصفت مقربة البلـدة ) غزالة(وانتقاما لقتالها، قامت الطائرات الفرنسية باإلغارة عىل  «

  .نها دمرت القريةأ اعتقادا منها 

 بيطالغوقعة 

بنـي ومفروق بـن عمـرو سـاروا يف جمـع مـن  والحوفزان بن رشيك بسطام بن قيسأن 

بنو ثعلبة بن يربوع، بنو ثعلبة بن سعد بـن ذبيـان، (، فاغاروا عىل الثعالبة متيمإىل بالد  شيبان

وكـانوا متجـاورين بصـحراء ) ضـبة بـن إدبنو ثعلبة بن سعد بن  بنو ثعلبة بن عدي بن قران،

كبت إليهم بنو مالك بن زيد مناة ويف مقدمتهم عتيبة بـن الحـرث بـن فر . ، فاستاقوا إبلهمفلج

وأسـيد بـن  الـلــهشهاب الريبوعي وفرسان بني يربوع ومعه من رؤساء متيم األحيمر بن عبـد 

فـادركوهم بغبـيط املـدرة  بنـي شـيبانجباة وحر بن سعد ومالك بـن نـويرة، وسـاروا يف أثـر 

مـا كـانوا غنمـوه مـن  متـيمواستعادت بنـي  بني شيبانفقاتلوهم وصرب الفريقان، ثم انهزمت 

  ة بن الحرث عىل أبو مرحب ربيعة بن حصني، وألح عتيب بني شيبانأموالهم، وقتلت 
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لك من الفالت والعطش، استأرس أبا الصهباء فأنا خري : فأدركه، فقال له بسطام بن قيس

  .فاستأرس له بسطام

يـي إىل ثأرنا يف كفه يتلدد، أتح...عتاب بن مية إذا رأى لـلـه  : يف ذلك مالك بن نويرةفقال 

غـداة ...وأتوى حريثا بعدما كان يقصد، ونحن ثأرنا قبل ذاك ابـن أمـه...اومالك اأردى بجري  مراأ 

وال شـيبان   ! واشـيباناه  : الكالبيني والجمع يشهد، وملا توسط عتيبة بيوت بني عامر صاح بسطام

سـأمنعك  إن استطعت أن تلجـأ إىل قبتـي فافعـل فـإين  : فبعث إليه عامر بن الطفيل  ! يل اليوم

  . فـأىت عتيبـة تابعـه فـأخربه بـذلك فـأمر ببيتـه فقـوض  . وإن مل تستطع فاقذف نفسك يف الريك

الغنـوي فحيـاهم  عـامر بـن الطفيـلفركب فرسه وأخذ سالحه ثم أىت مجلس بني جعفر وفيه 

  : فقـال عـامر  . يا عامر قد بلغني الذي أرسلت به إىل بسطام فأنا مخريك فيه خصاال ثالثـا  : وقال

إن شئت فأعطني خلعتك وخلعة أهل بيتك حتى أطلقـه لـك فليسـت خلعتـك   : وما هي، قال

  : قال عتيبـة  . هذا ال سبيل إليه  : فقال عامر  . بيته وخلعة أهل بيتك برش من خلعته وخلعة أهل

تتبعنـي إذا   : ما كنت ألفعـل، قـال عتيبـة  : فقال  . ضع رجلك مكان رجله فلست عندي برش منه

ـف بـه   . هـذه أبغضـهن إيل  : فقـال عـامر  . جاوزت هذه الرابية فتقارعني عنه عىل املوت فانرص

يا عتيبة هـذا رحـل أمـك   : ى بسطام مركب أم عتيبة رثا فقالعتيبة إىل بني عبيد بن ثعلبة فرأ 

ال أطلقـك  والعـزى والـالت  : فقـال عتيبـة  . ما رأيت رحل أم سيد قط مثل هـذا  : قال  . نعم  : قال

  . حتى تأتيني أمك بحدجها وكان كبريا ذا مثن كثري وهذا الذي أراد بسطام لريغب فيه فال يقتله

بـألف بعـري وثالثـني فرسـا   : فأرسل بسطام فأحرض حدج أمه وفادى نفسه بأربعمئة بعري وقيل

فلام خلص مـن األرس أذىك العيـون عـىل عتيبـة وإبلـه   . من األرس وهودج أمه وحدجها وخلص

   . فعادت إليه عيونه فأخربوه أنها عىل أرباب فأغار عليها وأخذ اإلبل كلها وما لهم معها

  غزو غرينادا 

بـني القـوات األمريكيـة والقـوات .غزو غرينادا غزو الواليات املتحدة األمريكيـة لغرينـادا

يف عهد إدارة الرئيس األمرييك رونالد ريغان قامـت القـوات األمريكيـة 1983يف عام .الغرينادية

أسـقطت دفاعـات غرينـادا عنـد الشـاطئ .وقد واجهت مقاومة عنيفـة ورشسـة ،بغزو غرينادا

تـم إقامـة  .انتهت العملية بانتصار كامـل لألمـريكيني .طائرة هليوكوبرت تابعة للجيش األمرييك

  .ت وجود دعم كويب للنظام السابق يف غرينادابعد أن ثب ،نظام موال لواشنطن

  معركة غزة 

  إحدى معارك الحروب الصليبية 
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معركة غزة أو معركة الحربية وتسمى أيضا معركـة الفـوريب معركـة قامـت بجـوار قريـة 

انفصـاليني  أيـوبينيمع  للصليبينيبني تحالف  1244أكتوبر  17يوم  غزةالحربية يف شامل رشق 

مـع  الصالح أيوب، والجيش املرصي التابع للسلطان األيويب من جهة والكرك وحمص دمشقيف 

ـي . األيوبيني املرصيني نرصانتهت املعركة ب. من جهة أخرى خوارزميةقوات  قـاد الجـيش املرص

  ).بالظاهر بيربسوهو ليس ركن الدين بيربس الذي لقب (أمري اسمه ركن الدين بيربس 

تحالف امللك الصالح إسـامعيل حـاكم دمشـق وامللـك النـارص داود حـاكم  1244يف سنة 

حمص مع الصليبيني ضد الصالح نجم الدين أيوب سلطان  وامللك املنصور إبراهيم حاكم الكرك

كـام وعـدوا الصـليبيني  قبة الصخرةو  املسجد األقىصمرص، وتنازل الثالثة للصليبيني عن منطقة 

إال أن مرص مبواردهـا الهائلـة كفلـت . مبنحهم جزء من مرص إن متكنوا من هزمية الصالح أيوب

ومتكـن جـيش الصـالح بالتعـاون مـع . ميالشا-للصالح جيشا يفوق إمكانيات الحلف الصليبي

وضمت إىل سـلطانه، ودمـر جـيش  نابلسالخوارزمية يف االستيالء عىل دمشق وبيت املقدس و 

  ".معركة غزة"يف  1244الشامي يف بضعة ساعات عىل حدود مرص يف سنة -التحالف الصليبي

، ولكنهم هزموا هزميـة مرصشن الصليبيون هجوما بريا ضخام عىل  م1244 أكتوبر 17يف 

عىل يد األمري ركـن الـدين بيـربس  وعنـارص خوارزميـة مـن جهـة والصـليبيني   غزةمنكرة عند 

من جهة أخرى، انتهـت  الصالح أيوبمتصارعني مع السلطان األيويب  سورياوملوك أيوبيني من 

ن من فرض سيادتهم الكاملـة عـىل و الصليبيني وحلفائهم هزمية كربى، مام مكن املسلمبهزمية 

  . الشاميف  الصليبينيبيت املقدس وبعض معاقل 

يشـبه صـدى سـقوطها  أوروباكان لسقوط بيت املقدس يف أيدي املسلمني صدى قوي يف 

إىل قيام حملة صـليبية ن يدعون و ، مام جعل األوروبيم1187يف سنة  صالح الدين األيويبيف يد 

  .كبرية متكنهم من استعادة بيت املقدس

  معركة غزة األوىل

عــىل الحــدود الجنوبيــة  الحــرب العامليــة األوىلمعركــة غــزة األول هــي إحــدى معــارك 

  .م1917عند غزة  لفلسطني

الدولـة العثامنيـة  وبني،وأرشـيبالد موريـبقيـادة ) بريطانيـا( اململكة املتحدةحدثت بني 

  .نتصار العثامنينياوانتهت ب .بقيادة كرس فون
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  معركة غزة الثانية

، وهـي املحاولـة ىلالحـرب العامليـة األوخـالل  فلسـطنييف جنوب  ،دارت أحداث املعركة

وبـرئ  غزةعىل طول الخط بني  الدفاعات العثامنيةلكرس  يطانيةالقوات الربالثانية التي تنفذها 

بعـد قـرار القائـد  لقـوات الحلفـاء، فشـال 1917مـارس  26يف  معركة غـزة األوىلكانت . السبع

شـجع االنتصـار يف . ، بسحب قواته عندما كان يف وضع ميكنه من االنتصارتشارلز دوبلالجرنال 

 بريطانيابرئ السبع، يف الوقت الذي كانت  -املعركة األوىل العثامنيني عىل الثبات عىل خط غزة 

كانت املعركـة هزميـة أخـرى كارثيـة للربيطـانيني، . تستعد لتجديد هجومها، أقوى من ذي قبل

الربيطانية، ومكلفة بالنسبة للحلفاء، وأسفرت عن إقالـة قائـد  املشاةوخاصة يف صفوف قوات 

منـذ  حملـة سـيناء وفلسـطنيقد بدأ الذي كان  أرشيبالد مورايالجرنال  قوة التجريدة املرصية

، الذي استطاع إعادة تنظيم قواته، وانترصـ عـىل إدموند ألنبي، واستبداله بالجرنال 1916ير ينا

غـزة الـدفاعي، لتبـدأ حملتـه عـىل  -، كـارسا خـط بـرئ السـبع معركة غزة الثالثةالعثامنيني يف 

  .القدس

  معركة غزة الثالثة

خـالل  فلسـطنييف جنـوب  1917عام  ،نوفمرب 7 -أكتوبر  31دارت معركة غزة الثالثة يف 

 ،) الدولة العثامنيةوأسرتاليا ونيوزيلندا و  اململكة املتحدة:طراف الحربأ (،الحرب العاملية األوىل

 - بـرئ السـبعيف اخـرتاق خـط  إدموند ألنبيبقيادة الجرنال  القوات الربيطانيةوالتي نجح فيها 

 حـدة فرسـانو كانت اللحظة الحاسمة يف املعركـة عنـد اسـتيالء . بنجاح العثامينالدفاعي  غزة

أسري يف املعركـة، ولـوال  12,000خرس العثامنيون . يف اليوم األول برئ السبععىل مدينة  اسرتالية

  .قوات العثامنيةال تطويقاستبسال الجنود العثامنيون، لنجح الربيطانيون يف 

  مذبحة غزة 

إىل سياسـة وتربيـد ) إرسائيـل ( خالل السنتني األوليني مـن عمـر الثـورة املرصـية لجـأت 

إلتاحة املجال النضامم النظام الجديد إىل سياسة األحـالف االسـتعامرية دون  ،الحدود مع مرص

األحـالف بـدأ يتضـح ولكن املوقف املرصي الـرافض لسياسـة   .اللجوء إىل العنف أو التلويح به

ـاعات  1954حتى قبل إبعاد محمـد نجيـب عـن السـلطة يف ترشـين الثـاين  ،جليا وإنهـاء الرص

كان نوري السعيد قد قطـع شـوطا كبـريا  1954خالل النصف الثاين من عام  .الداخلية يف مرص

   ،وأصبح لزاما عىل الثورة املرصية أن تحدد موقفها ،يف إنشاء حلف بغداد
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وانطالقا من هذا املبـدأ  .من مرحلة الرفض إىل مرحلة الهجوم عىل األحالفبل أن تنتقل 

رفضت مرص الفكرة التي تقدمت بها الباكستان لعقد مؤمتر إسالمي تفوح منه رائحة األحـالف 

يجتمع مـع  ،عضو مجلس قيادة الثورة املرصية ،يف الوقت الذي كان فيه صالح سامل .املشبوهة

إلقناعه بالعدول عن ربط العـراق بـاألحالف  14/8/1954العراق يف نوري السعيد رئيس وزراء 

كانـت قـوة مـن الجـيش  ،ولدعوته إىل توقيع معاهدة للدفاع املشرتك مـع مرصـ ،اإلستعامرية

وتتوغل نحو ثالثة كيلومرتات داخل حدود قطاع غـزة الـذي  ،اإلرسائييل تتسلل عرب خط الهدنة

 ،وصلت إىل محطة املياه التي تزود سـكان غـزة باملـاء حتى ،كانت ترشف عليه اإلدارة املرصية

هـدفت هـذه  .وبثت األلغام يف مبنى املحطة وآالت الضـخ ،فقتلت الفني املرشف عىل املحطة

الغارة إىل توجيه تهديد رصيح إىل مرص باستعامل سياسة القوة لتأديب الثورة املرصية وردعها 

حاور االستعامرية ان توقيت الغـارة يـدل بوضـوح عن االستمرار يف سياسة معاداة األحالف وامل

فقد جرى تنفيذها بعد سـاعات مـن فشـل االجـتامع الـذي تـم بـني  ،عىل املغزى السيايس لها

واصــلت الثــورة املرصــية نهجهــا املعــادي لألحــالف  .املنــدوب املرصــي ورئــيس وزراء العــراق

تامع طـارئ ملجلـس الـدول دعت الحكومة املرصية لعقد اجـ 1955يف مطلع عام  .اإلستعامرية

ملناقشـة حـق العـراق يف دخـول األحـالف )  22/1/1955( العربية عىل مستوى رؤساء الوزراء 

كـام  ،ودعت مرص الدول العربية إىل اتخاذ موقـف موحـد مـن سياسـة األحـالف. االستعامرية

) يـل إرسائ( خلق هـذا املوقـف اقتناعـا لـدى  .اقرتحت طرد العراق من جامعة الدول العربية

لـيس ) إرسائيـل ( وأن الصلح بينهـا وبـني  ،والدول االستعامرية بأن مرص لن تنجر إىل األحالف

ويف إثـر إنتهـاء اجتامعـات مجلـس الجامعـة بلـغ العـداء  ،1955مع أواخر شهر شـباط  .واردا

 ،موقفها العدواين مـن مرصـ) إرسائيل ( فصعدت  ،املرصي لسياسة األحالف االستعامرية ذروته

الجيــوش املتحاربــة .ت مذبحــة املحطــة املشــهورة التــي عرفــت فــيام بعــد مبذبحــة غــزةفكانــ

  .بني فصائل من القوات الصهيونية وبني املواقع املرصية يف قطاع غزة:وقادتها

  معركة غنجر 

  .للحصول عىل سنجق اللجون املركز الرئيس البن طرباي الحاريث .معركة غنجر 

  .)م 1622ه 1032( يف البقاع .صطفى باشابني فخر الدين وقوات وايل دمشق م

حصـل األمـري املعنـي البنـه منصـور عـىل سـنجق  .وقع الوايل أسريا بني يدي فخـر الـدين

  عقد الحارث حلفا من  .تويف أحمد بن طرباي .اللجون املركز الرئيس البن طرباي الحاريث
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 .الدين من املغارجة عرب السواملة وخيالة نابلس وبالد عجلون والغور ملهاجمة حلفاء فخر

 .هاجم سواحل عكا وعمل فيها النهب والخراب

  )الغواصات (حرب 

  1916إحدى معارك الحرب العاملية األوىل 

والتـي انتهـت بإلحـاق الخسـائر  ،ولجأ األملان بعد معركة جاتالند مع األسطول الربيطـاين

سفينة تجارية دون سابق بهدف إغراق أية " حرب الغواصات"إىل  ،الفادحة باألسطول الربيطاين

إنذار، لتجويـع بريطانيـا وإجبارهـا عـىل االستسـالم، غـري أن هـذه الحـرب اسـتفزت الواليـات 

، خصوصـا بعـد أن علمـت أن األملـان قـاموا 1917أبريـل املتحدة، ودفعتها لدخول الحـرب يف 

  .كية إليهاليك تهاجم الواليات املتحدة يف مقابل ضم ثالث واليات أمري املكسيكمبحاولة إلغراء 

الـذي يقـوم  رئـيس أمـرييكوكانت الواليات املتحدة قبل دخولها الحرب تعتنق مـذهب 

ارجية عن أوروبا، وعدم السامح ألية دولـة أوروبيـة بالتـدخل عىل عزلة أمريكا يف سياستها الخ

أن مـن مصـلحة بالدهـم االسـتفادة مـن  أوايف الشؤون األمريكية، غري أن القـادة األمـريكيني ر 

  .الحرب عن طريق دخولها

وقد استفاد الحلفاء من اإلمكانات واإلمـدادات األمريكيـة الهائلـة يف تقويـة مجهـودهم 

وبـدخول أمريكيـا .تضييق الحصار عـىل أملانيـا عـىل نحـو أدى إىل إضـعافهاالحريب، واستطاعوا 

   .الحرب إىل جانب الحلفاء أصبحت الحرب عاملية

هـدف مكافحـة اإلرادة األملانيـة يف باملتحـدة الحـرب بجانـب الحلفـاء  الوالياتودخلت 

السيطرة والنفوذ وعدم احرتام األملان لحياد بلجيكا وغزوها كـام أدت حـرب الغواصـات التـي 

ة شنها األملان والتـي أسـاءت كثـريا للمصـالح االقتصـادية األمريكيـة إىل دفـع الواليـات املتحـد

  .الدخول يف الحرب

  معركة غور الصايف 

الربيطانية واألردنية قد أخلوا كامل  تكان اإلرسائيليون مبوجب اتفاق بينهم وبني السلطا

ويبـدو أنهـم مل  ،منشآت رشكة البوتاس وتجمعوا يف املسـتعمرة الواقعـة جنـوب البحـر امليـت

دوا إىل السيطرة عىل كامل املنطقـة يقبلوا باإلتفاق املذكور إال مؤقتا ريثام يشتد ساعدهم ليعو 

  .تراءى لهم أن الوقت قد حان بعد أن عززوا موقفهم يف منطقة القدس وضواحيها
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بني قوة الهجوم اإلرسائيلية املؤلفة مـن ثـالث رسايـا معـززة مبـدافع الهـاون والرشاشـات 

 100يل يف اليوم التايل وصـلت نجـدة مؤلفـة مـن حـوا.وباربع دبابات وبني قوات مخفر الكرك

كام هرع بعض املناضلني من الطفيلـة وطـاردوا العـدو حتـى مشـارف  ،جندي أردين من عامن

   .املستعمرة ومل يهاجموها لقلة اإلمكانات ولكونها محصنة

  :معركة غيرش

 ).حدى معارك حرب فلسطني،النكبةإ ( 1948بني القوات العربية العراقية واليهود عام 
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  " ف" رك حرف معا

  غزو الفاتحني املسلمني للهند 

غزو الهند وتأسيس إمرباطورية املغول بني جيوش الفاتحني  .غزو الفاتحني املسلمني للهند

جرت معارك كان فيها للمسلمني حسـن التخطـيط  1526يف عام .املسلمني وبني الجيش الهندي

  .يديهم بأقل الخسائروالتدبري وأحكام الطوق يف الهجوم مام جعل الهند تسقط بأ 

  .لهمن عىل الهند وأسسوا إمرباطورية و ن املسلمو استوىل الفاتح :نتائج الحرب 

  فارتانانتز معركة

  ).بني الفرس واملسيحيني األرمن ) 457-438(زمن امللك يزدجرد الثاين الفاريس  

الجـيش أثناء حملة امللك يزجرد الثاين الرشقية ارتـاب امللـك يزدجـرد مـن املسـيحيني يف 

وطردهم من الجيش وقياداته، ثم اضطهد بعد ذلك املسيحيني، واضطهد اليهود ولكـن بشـكل 

أقل، وكان هذا االضطهاد ليك يعيـد تأسـيس الديانـة الزرادشـتية يف أرمينيـا، وسـحق إنتفاضـة 

م، ولكن عـىل كـل حـال، بقـي األرمـن عـىل  451املسيحيني األرمن يف معركة فارتانانتز يف سنة 

املسيحية، ويف سنواته التالية، انشغل امللك يزدرجرد ثانية مع الكيدارتيني حتى موته يف  الديانة

  .م 457سنة 

  معركة فارسالبيا 

  .قيام يوليوس قيرص بإخامد ثورة يف إفريقيا .معركة فارسالبيا

  .بني يوليوس وقواته وبني الثوار األفارقة

امد الثورة يف إفريقيـا غاضـا النظـر م قام يوليوس قيرص وبحملة قصرية بإخ.ق44يف عام  

  .عن أرواح األفارقة الذين سحقهم بال رحمة

ه بعد ذلك أن يخمد ثـورة يف يجعلت معركة فارساليبا يوليوس قيرص سيد روما وكان عل 

أنـا  ،أنـا جئـت"  :إفريقيا، ويف حملة قصرية انتهت بالنرص الذي أعلن يف مجلس الشيوخ بعبارة

  .أنا انترص ،رأيت
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  كة يف فارسكورمعر 

   .بني الصليبني واملرصيني األيوبيني

تحصن الصليبيون داخل معسكرهم مثانية أسابيع آملني يف انهيار القيـادة يف مرصـ حتـى 

لكـن الحلـم الصـليبي مل يتحقـق، وبـدال مـن . يتمكنوا من معاودة محاولة التقدم إىل القاهرة

سـنة  ذو القعـدة 24شـاه إىل املنصـورة يف انهيار القيادة وصل السلطان األيويب الجديد تـوران 

، لقيـادة الجـيش بوصـول السـلطان الجديـد تنفسـت 1250عام  فرباير 28، املوافق يف هـ 648

أ وفاة السلطان الصـالح نجـم الـدين شجرة الدر واألمراء الصعداء وأعلن رسميا يف البالد عن نب

وبعـد تركيبهـا عـىل الشـط  اإلبـلقام املسلمون بنقل املراكب وهي مفككة عىل ظهـور . أيوب

وهي حيلة لجأ إليها امللك الكامل جد تـوران أنزلوها يف مياه النيل خلف قوات لويس التاسع، 

وبذلك منعوا وصول اإلمدادات واملؤن من  ،شاه يف نفس املكان أثناء الحملة الصليبية الخامسة

ودمياط إىل القوات الصليبية التي صارت محارصة ويف موقـف ال تحسـد عليـه،  البحر املتوسط

فال هي قادرة عـىل االقتحـام جنوبـا والتقـدم نحـو القـاهرة وال هـي ممونـة مـن قاعـدتها يف 

يف تدمري مراكب اإلمـدادات الصـليبية املتجهـة مـن  النار اإلغريقيةاستخدم املسلمون . الشامل

دمياط إىل قوات لويس املتمركزة جنوب املنصورة، كام متكنوا من االستيالء عـىل مثـانني سـفينة 

مل . متكنوا من تدمري قافلة كانت تتكـون مـن اثنـني وثالثـني سـفينة مارس 16ويف يوم صليبية، 

ميض وقت طويل حتى كانت قوات لويس قـد أنهكـت مـن الحصـار والهجـامت املتواصـلة يف 

نود الصليبيون يعانون من الجوع واملرض ويفرون إىل جـيش املسـلمني، النهار والليل، وبدأ الج

بعد أن أصابهم اليأس واإلحباط، بل والشك يف الفكرة الدينية التي حملتهم عـىل االنضـامم إىل 

  . حملة لويس التاسع ضد بالد املسلمني

، يف جنح ظالم الليل، بدأت قوات الصليبيني رحلـة الهـروب إىل 1250من سنة  أبريل 5يف 

ـا مـن . دمياط كـانوا قـد  الصـنوبرومن شدة العجلة واالرتباك، نىس الصليبيون أن يدمروا جرس

عندما أحس املسلمون بحركة الصليبيني، عـربوا فـوق الجرسـ وراحـوا . أقاموه فوق قناة أشموم

حيث تم تدمريهم  فارسكوريطاردونهم ويبذلون فيهم السيوف من كل جانب حتى وصلوا إىل 

مـن نفـس  أبريل 6بالكامل ووقع امللك لويس وأمراؤه ونبالؤه يف األرس بدار ابن لقامن يف يوم 

  . العام

لويس التاسع مبغادرة مرص مقابل تسليم دمياط للمرصيني، والتعهد بعدم العودة سمح ل

ألف دينار تعويضا عـن األرضار التـي  400إىل مرص مرة أخرى، باإلضافة إىل دفعه فدية قدرها 

  .ألحقها مبرص
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  معركة فارنا

يـة م بالقرب من مدينة فارنـا البلغار 1444نوفمرب  10معركة فارنا هي معركة وقعت يف 

بني الدولة العثامنية بقيادة مراد الثاين وبني قوات أوروبية شاركت فيها املجر وكولونية وأملانيـا 

ــانوس هونيــادي واختــري امللــك البولنــدي  ــا بقيــادة ي وفرنســا والبندقيــة وبيزنطــة وبريجوذري

  .فالديسالوس الثالث قائدا رشفيا للجيوش األوروبية

رر التخىل عن العرش البنه محمد الثاين الذى عـرف شعر السلطان مراد الثاىن بالتعب فق

سنة فطمع األروبيـون يف الدولـة العثامنيـة وشـكلوا ) 12(فيام بعد بالفاتح، وكان عمره آنذاك 

وإزاء هذه التطـورات اجتمـع . جيشا كبريا من قوات عدة دول أوربية ليهاجم الدولة العثامنية

لطان مراد الثـاىن فعـاد وأعـد جيشـه للقـاء مجلس شورى السلطنة العثامنية وطلب عودة الس

تلك الحملة الصليبية والتقى بهذه الحملة يف مدينة فارنا عىل شاطىء البحـر األسـود، فانترصـ 

الجيش املسلم انتصارا ساحقا يف هذه املعركة وقتل امللك املجري فالديسـالوس وهـرب القائـد 

  .ن قوات الجيوش األوروبيةألف مقاتل م 15قتل حوايل . العام هونيادي من املعركة

  :معركة فاروس

  .م بني الروم والقبائل الجرمانية،انتهت بهزمية الرومان9

  )،معركة غابه تويتوبورغ365(ص:انظر التفاصيل

  ڤاگرام معركة

  حدى حروب االئتالف الخامس لنابليون بونابرتإ 

فجأة بفض تحالفهـا  النمساعندما كان نابليون منهمكا يف إخضاع الثورة اإلسبانية، قامت 

، وهبت لالنقضاض عىل بونـابرت بتحـريض مـن 1809، وذلك يف شهر أبريل من عام فرنسامع 

 نهـر الـدانوبويقود الجيش الفرنيس املرابط عىل  إسبانيا، فاضطر نابليون إىل أن يرتك بريطانيا

انترص الفرنسيون يف بـادئ األمـر عـىل النمسـاويني يف بعـض املعـارك . نية بنفسهوالحدود األملا

معركـة "يف  ڤيينـاالصغرية، لكنهم عادوا وواجهوا صعوبة يف عبور الدانوب، فهزموا بـالقرب مـن 

لكـن النمسـاويني فشـلوا يف االسـتفادة مـن . مـن نفـس العـام مايو 22بتاريخ " إسلينغ-آسپرين

الوضع وما لحق بالجيش الفرنيس، األمر الذي أعطى نابليون الفرصـة ليعيـد تنظـيم الصـفوف 

، عاصمة ڤييناتوجه نابليون بعد انتصاره إىل مدينة ". ڤاگراممعركة " ويقهر الجيش النمساوي يف

، التي قضت بسلخ "معاهدة شونربون"النمسا، حيث أمىل رشوط الصلح ووقع مع النمساويني 

  اإلمرباطورية النمساوية املجريةأجزاء مهمة أخرى من 
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  )م 1809(ن ڤالخر  حملة

  حدى حروب االئتالف الخامس لنابليون بونابرتإ 

، إىل جانب فرنساموجهة نحو  الرب األورويبترغب يف فتح جبهة جديدة يف  بريطانياانت ك

" ڤـالخرنحملـة "الجبهة األيبريية، فقام الربيطانيون بالتخطيط لحملـة هولنديـة عرفـت باسـم 

، لكـنهم مـا أن بـدأوا بتنفيـذها حتـى أرسـل نــابليون :)Walcheren Campaignباإلنكليزيـة(

 ، محبطـا بـذلك خطـةهولنـداالقريبـة مـن  البلجيكيـة أنتـويربتعزيزات عسكرية إىل مدينة 

  .الربيطانيني

  معركة فاملي

مع قوات التحـالف األورويب السـاعي الحتـواء  دميورييهبقيادة  الفرنسيةتقابلت القوات 

ونجحــت القــوات  1792 ســبتمرب 20 يف فــاملي، املعركــة وقعــت قــرب قريــة الثــورة الفرنســية

إذ قاموا باإلنسـحاب الفرنسية يف صد املهاجمني والذين كانوا من الجيشني الربويس والنمساوي 

مام أدى إىل نجاة فرنسا، وتعترب موقعة فاملي عىل صغرها من أهم مواقع التاريخ، ألنها ولـدت 

يف فرنسا وجيشها الثقة بالنفس التي جعلتهام مصـدر فـزع ألوروبـا مـدة طويلـة وألن صـمود 

  . والقضاء عىل الثورة وأفكارها باريسالجيش الفرنيس فيها حال دون سقوط 

   الفالوجةمعركة  

  م1948احدى معارك حرب  

أكرب الجيوش العربيـة وأقواهـا، إال أنـه عـاىن مـن مشـاكل يف العتـاد  املرصيكان الجيش 

ـي بـالء حسـنا أ  :الفالوجة: أهم املعارك التي خاضها هيومن .والتنظيم بىل فيهـا الجـيش املرص

حيث تم إعطاء القـوات  ،امللك فاروقلوال تخاذل القيادة السياسية املرصية آنذاك وعىل رأسها 

املرصــية بنــادق فاســدة غــري صــالحة لالســتخدام الحــريب، مــام أدى بهــا يف نهايــة املطــاف إىل 

  .النقبمحارصتها من قبل العصابات الصهيونية يف الفالوجة وسط صحراء 

من الضباط املحارصين مع كتيبته جنوب  عبد الحكيم عامرومعه  جامل عبدالنارص وكان

الـذين ثـاروا عـىل فسـاد  حـرارالضباط األ فلسطني والذين شكلوا مع زمالئهم فيام بعد تنظيم 

  .1948وتخاذل امللك الذي تسبب يف محارصتهم ومن ثم انهزامهم يف حرب 
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  معركة فالرينوس

بقيـادة  الرومانيـةوالقـوات  حنبعلبقيادة  القرطاجيةدارت معركة فالرينوس بني القوات 
  .الحرب البونيقية الثانيةخالل  فابيوس ماكسيموس

، سـار حنبعـل بجيشـه م.ق 217عـام  إيطاليـايف  ة تراسـامنيامعركة بحري بعد انتصاره يف 
، وهو وادي نهري خصب "فالرينوم" ، إىل أن وصل القرطاجيون إىل مقاطعة كامبانياجنوبا نحو 

قرر فابيوس احتالل جميع املعابر النهرية واملمرات الجبلية املؤدية للخـروج .. تحيط به الجبال
الوادي، وبالتايل حبس القرطاجيني يف الداخل بعد تجريـد املنطقـة مـن الحبـوب واملاشـية  من

استخدم حنبعل إحدى تكتيكاته الرائعة الستدراج الرومـان بعيـدا عـن أحـد . وغريها من املؤن
وعىل الرغم من احتجاجات ضباط فابيوس الذي كان يخـيم بـالقرب مـن ذلـك املمـر، . املعابر

  .وم عىل الجيش القرطاجي وهكذا نجا من الفخ ساملارفض فابيوس الهج

يف الوقت الذي كان الرومان فيه مشغولني بإعادة تجهيز جيوشـهم، سـار حنبعـل جنوبـا 
وبعد أن أراح جيشه، سار خالل وسط إيطاليا لجمع الحبوب واملوايش واملؤن، ثم سـار . وببطء

خـيم الجـيش الرومـاين ". آريب"لـدة مبحاذاة الشاطئ قبل أن يتحول للمسري غربا بالقرب مـن ب
بقيادة فابيوس عىل بعد ستة أميال، حيث حاول حنبعل استفزاز الرومان لخوض معركة، ولكن 

قرر الرومـان أن يسـريوا مبحـاذاة القرطـاجيني عـىل مسـافة . فابيوس تجاهل هذه االستفزازات
ى دامئـا بـني رومـا بعيدة عىل املرتفعـات، لحرمـان الفرسـان القرطـاجيني مـن أي ميـزة وليبقـ

  .والقرطاجيني

وزع فابيوس جنوده عند منافذ السهل الجبيل بعد أن استطاع احتجاز القرطاجيني داخـل 
  .السهل

يف . قرر حنبعل أن يكرس الحصار ويغادر السهل الجبيل بعد أن بدأ يواجه نقصا يف املـؤن
ة ديكتاتوريتـه أو أن الوقت ذاته، قرر فابيوس ماكسيموس أال يخوض املعركة حتى تنتهـي فـرت 

مل يكن حنبعل يرغب يف أن يبادر بالهجوم حتـى ال تـزداد خسـائره عـىل . نو يهاجمه القرطاجي
  .أيدي الرومان املحصنني يف املرتفعات

إشتبك حاميل الرماح القرطاجيون مع القوة الرومانيـة، حتـى بـزوغ الفجـر الـذي جعـل 
هاجمـة الجـيش القرطـاجي، إال أن املشـاة األمور واضحة، وعندئذ توجهـت القـوة الرومانيـة مل

جنـدي رومـاين، وإنقـاذ  1,000عرتضوهم عند املمر، الذين متكنوا من قتل أكرث مـن ااأليبرييني 
العبيد الذين كانوا يقودون الثريان، وحـاميل الرمـاح وبعـض املاشـية قبـل أن يتـدخل الجـيش 

  .الروماين الرئييس
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  حرب الفجار

بقيادة حرب بن أميه بن عبـد الشـمس ضـد  كنانةو  قريشحرب الفجار هي حرب بني 

ألشـهر الحـرام م سميت بالفجار بسبب أنهم تحـاربوا با 590عام  وهوازن غطفانالقيسيه من 

 كنانـةوإمنا سمي يوم الفجار مبا اسـتحل فيـه هـذان الحيـان : البداية والنهايةيف  ابن كثريقال 

نتهت فيام بعـد ا .الحراموقيل ألن الرباض قتل عروة يف الشهر  ،وقيس عيالن من املحارم بينهم

  .بالصلح بني الطرفني

للتجـارة وأجارهـا لـه  سـوق عكـاظبعث بلطيمة له إىل  نعامن بن املنذرالكان سببها أن 

الرحال عروة بن عتبة بن جابر بن كالب فنزلوا عىل ماء يقال له أوارة فوثب الرباض بـن قـيس 

فاسـتخفى  خيـربوكان خليعا عىل عروة فقتله وهـرب إىل  كنانةأحد بني بكر بن عبد مناة بن 

  .بها

نهم ميعاد ما بيننا وبينكم هذه الليـايل وبلغ قيسا الخرب آخر ذلك اليوم، فنادى املنادي بي

وأسد بـن خزميـة ومـن لحـق  نانةكوغريها من  قريشمن قابل وأنا ال نأتيل يف جمع، فمكثت 

  .بهم من األحابيش، سنة يتأهبون لهذه الحرب وتأهبت قيس عيالن

  :يف تاريخه فقال ابن كثريوأحالفها، ووصف املعركة  قريشثم حرضت القيسيه وحرضت 

وكان القتال فيه يف أربعة أيام يوم شمطة ويوم العبالء وهام عنـد عكـاظ ويـوم الرشـب 

وهـام حـرب بـن أميـة وأخـوه سـفيان  كنانـةوهو أعظمها يوما وفيه قيد رئيسا قريش وبنـي 

أنفسهام لئال يفرا وانهزمت يومئذ قيس إال بني نرص فإنهم ثبتوا ويوم الحريرة عنـد نخلـة ثـم 

  تواعدوا من العام املقبل إىل عكاظ فلام توافوا نادى عتبة بن ربيعة بالصلح فاصطلحوا

 ةعليه و سلم بعض أيـامهم وهـو ابـن خمـس عرشـ  الـلـهصىل  محمدوقد شهد الرسول 

أي أرد     :   كنـت أنبـل عـىل أعاممـي :   وقـال    .   سنة، أخرجه أعاممـه معهـم  ةسنة وقيل ست عرش 

  .عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها

  ية فدائية عمل

بشــتى أنــواع العمليــات (قــام الفلســطينيون بــالتعرض للعــدو الصــهيوين  1970يف عــام 

اسـتخدم الفـدائيون الفلسـطينيون . وبني العـدو الصـهيوينني الفلسطينيينيبني الفدائ) الفدائية

  راكبا بالقرب من الحدود مع  30قذائف البازوكا مبهاجمة باص إرسائيل الذي يستقله 
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الذين أصيب أغلـبهم ) راكبا 30من أصل (مثانية صهاينة كانوا يستقلون الباص قتل .لبنان

  .قامت الطائرات اإلرسائيلية بعمليات قصف للمدنيني والقرى اآلمنة .بجراح

  الفرات واقعة

  من أيام العرب

عليه وسلم وبدء ظهور  الـلـهامتدت الرصاعات بالعراق حتى يف أيام الرسول محمد صىل 

شاره وقد كان بنو شيبان وهـم كـام ذكرنـا بطـن مـن ربيعـة قـد سـكنوا البحـرين اإلسالم وانت

والعراق مع قبائل عبد قيس وبقية قبائل بكر بن وائل ومتيم يف بادية العراق وكـان بـالبحرين 

ملك يخضع ألوامر الفرس يسمى املنذر بن ساوى ونتيجة الستمرار الرصاعات بني بكر وتغلـب 

الشـهرية ) يـوم الفـرات(ن جنوب العراق وتجىل ذلـك يف واقعـة متكنت بكر من طرد تغلب م

حني أجهز جيش البطل مثنى بن حارثة الشيباين زعيم بنـي شـيبان عـىل تغلـب وطردهـا مـن 

غرق العديد منهم يف نهر الفرات حتى ألصبح ذلـك اليـوم مـن أ العراق وقتل كثريا من رجالها و 

بـاملثنى :يرة العربية وافتخـرت بـذلك بكـر كلهـاأيام تاريخ العرب يف العراق وإخوانهم يف الجز

والذي شد الريك هو مرة بن هامم وغريب الشام هو ابن القلوس بن الـنعامن وهنـا ذكـر بـن 

  .)عز دارا وال امنع جارا وال أكرث حليفا من بني شيبانأ أن وليس بالعرب (شيبان  األثري عن بني

راق يف أخصـب مناطقـه وأهمهـا يف ولقد عاشت قبيلة بني شيبان وبقية قبائل بكر بـالع

نظر القبائل العربية وحتى الدولة الفارسية الطامعة فهي يف تخوم العراق مـام جعلهـم هـدفا 

عىل الدوام ولكنهم طاملا اتخذوا من الصحراء التي تتصل بالجزيرة العربية خري ظهريا لهم عـىل 

رس لـذا نـرى إن التوسـع يف أطراف الفرات حني كانوا يتقون هجامت الغزاة من القبائـل والفـ

ثر تلك القبيلة عىل سري تاريخ العـراق يف بـدايات اإلسـالم لهـو مهـم جـدا فهـي التـي أ دراسة 

جمعت الروح الوثابة إىل الصمود الرائع بالقوة والشكيمة والصرب والعزمية وثبتت برجاالتهـا يف 

هـوس نتيجـة رضوب املآزق واملحن والحروب ورضبوا أروع درجات الشـجاعة واإلقـدام حـد ال

فانني الحرب والقتال والنزال ومقارعة الجبابرة واألبطال سيام وقد كانت لهم كبـري أ الفروسية و 

الخربة يف قتال الفرس عىل مر الدهر فكل تلك العوامـل مجتمعـة إىل جانـب دعـوة املسـلمني 

هـرا مـن نأ للنجدة وتحرير ثغر الجزيرة هي التي يرست تحرير العراق الذي تطلب فـيام بعـد 

  ...الدماء وتضحيات جسام حتى إمتام النرص
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 معركة الفراض

) ينـاير(للهجرة، املوافق كـانون الثـاين  12معركة الفراض وقعت يف شهر ذي الحجة سنة 

 رباطوريـة الفارسـيةواالم خالد بن الوليـدللميالد، بني جيش الخلفاء الراشدون بقيادة  634عام 

  .ها من العرب املسيحينيئوحلفا

والجزيرة، فأفطر رمضان يف تلك السفرة التي  والعراق الشامقصد خالد إىل الفراض تخوم 

اتصلت فيها الغزوات، فلام اجتمع املسلمون بالفراض حميت الروم واغتاظت، واسـتعانوا مبـن 

فأمـدوهم وناهضـوا  ،» النمـر «و»  ايـاد «و»  تغلب «، واستمدوا فارسيليها من مسالح أهل 

: ، قـال خالـد» ليكمإما أن نعرب إلينا و إما أن تعربوا إ «: بينهم قالوا الفراتخالدا حتى إذا صار 

، » النفعـل ولكـن اعـربوا أسـفل منـا « :، فقال خالد» ا حتى نعربعربوا الينا، قالوا فتنحو إ بل  «

ولـه عقـل . هـذا رجـل يقاتـل عـىل ديـن. تسبوا ملككمبعضهم لبعض اح وفارس الرومفقالت 

فلام تتاموا قالـت . فعربوا أسفل من خالد. ثم مل ينتفعوا بذلك. لينرصن ولنخذلن الـلـهو وعلم 

امتازوا حتى نعرف اليوم ما كان من حسن أو قبيح من أينا يجيء ففعلوا واقتتلوا قتـاال : الروم

م، وقتــل يــوم الفــراض يف املعركــة ويف الطلــب عــز وجــل هــزمه الـلـــهن إ ثــم . شــديدا طــويال

لف، كام رواه الطربي، وأقام خالد عىل الفراض بعد الوقعة عرشا، ثـم أذن بـالرجوع أ  100,000

  .إىل الحرية لخمس بقني من ذي القعدة

الذين انضموا اليهم، فاذا كانت املوقعة انتهت بانهزام هذه الجيوش انهزاما تاما فـال بـد 

  .قتىل كبريا، فان مل يكن مئة ألف بالضبط كام رواه الطربي فهو يقرب من ذلكأن يكون عدد ال

  معركة فردان

كانت فـردان إحـدى أقـدم مـدن  الحرب العاملية األوىلأشهر املعارك أثناء  :معركة فردان

 نهر ميوز يف تقع فردان عىل. م450، وكانت أرضا للمعارك منذ أن غزاها أتيال الهوين عام فرنسا

كم من الحدود األملانية، وقد أدت هـذه املدينـة،  80عىل بعد نحو  فرنساالجانب الشاميل من 

 .وملرات عدة، دورا مهام يف مقاومة غزو األعداء

م، عنـدما شـنت 1916فربايـر  21يف  الحرب العاملية األوىلاء وقعت أكرث املعارك شهرة أثن

وقد كان األملان يعتقدون بأن الفرنسيني سـيذودون عـن . انية هجوما خاطفا عليهاالقوات األمل

مدينتهم حتى مقتل آخر فرنيس، ولكـنهم يف نفـس الوقـت كـانوا مينـون أنفسـهم بـأن تكـون 

  واستطاع الفرنسيون . خسائر الفرنسيني كبرية جدا حتى يضطروا إىل االنسحاب من الحرب
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قيادة هرني بيتان، وذادوا ببسالة فائقة عن املدينة مام اضطر أن يواصلوا القتال، وصمدوا ب

وقد قتل يف هذه . شهرا، ونادى الفرنسيون ببيتان بطال قوميا11األملان إىل االنسحاب بعد 

  .املعركة ما يقرب من سبعون ألفا من الجنود املسلمني املدافعني عن املدينة

م احتلت القوات األملانية، وبكل سهولة مدينة 1940، عام الحرب العاملية الثانيةويف أثناء 

  .م1944من احتالل املدينة مرة أخرى يف عام  الواليات املتحدة األمريكيةومتكنت  فردان

  معارك الفرس والبابليني 

 – 556( خـر ملـوك بابـل بني نابونيـداس آ  .الغزو الفاريس لبابل .معارك الفرس والبابليني

  .وقواته وبني سايروس ملك الفرس وقواته) م .ق 539

  .م هاجم سايروس ملك الفرس ومل يجد أي مقاومة تذكر من قبل البابليني.ق539يف عام 

  .و أصبحت بابل إحدى واليات اإلمرباطورية الفارسية .انهارت اإلمرباطورية البابلية الثانية

  حملة الفرس عىل اليمن 

م، معد يكرب سيف بن ذي يـزن األخ غـري الشـقيق مللـك الـيمن الـذي  570يل سنة حوا

ـى األول املسـاعدة لخلـع ملـك الحبشـة الـذي  خلعه امللك الحبيش أبرهة طلب من امللك كرس

ـعة جيشـا  ـى األول برس يحكم اليمن مرسوق بن أبرهة وتويل العرش مكانه، فأرسل امللـك كرس

من قرب مدينـة عـدن الحاليـة، ورافـق معـد يكـرب الحملـة صغريا تحت قيادة فاهريز إىل الي

وأصبح سيف بن ذي يزن   .الفارسية، وانتهت املعركة بإخراج األحباش من اليمن عىل يد الفرس

وهكذا كسب الساسانيون حليفا لهم يف . م 577م و 575ملكا عىل اليمن يف وقت ما بني سنتي 

نـوب بـالد العـرب للسـيطرة عـىل التجـارة اليمن ما جعلهم قادرين عىل تأسـيس قاعـدة يف ج

البحرية يف الرشق، وترك الساسـانيون الحقـا اململكـة العربيـة الجنوبيـة ثـم أرسـلوا لهـا بعثـة 

م التي انتهت بنجاح بحيث جعلـت جنـوب بـالد العـرب محافظـة  598فارسية أخرى يف سنة 

  .كرسى الثاين تابعة للدولة الساسانية واستمرت كذلك حتى ظهرت املشاكل بعد امللك
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  فرنسامعركة 

  إحدى معارك الحرب العاملية الثانية 

 أملانيـاوذلك بقيام  ،لحرب املزيفة بني األطراف الحرب العاملية الثانية، انتهت امايو 10يف 

، وذلك بدخول جيوشـها لفرنسا أملانياتم غزو  مايو 13، ويف لوكسمبورجو  هولنداو  بلجيكابغزو 

 عنـدما ني، جاء ذلك التوغل نتيجة خطأ فادح من الفرنسيArdennes غابات األردينمن خالل 

حامية، العتقادهم بأن طبيعة هذه املنطقة الجغرافية تجعل مـن  تركوا هذه املنطقة بدون أي

املستحيل أن تتحرك بهـا الـدروع الحربيـة األملانيـة ملهـاجمتهم، كـان معظـم قـوات التحـالف 

، كانت فكرة األملان إعادة تنفيـذ بلجيكاو  فرنساوهي منطقة ما بني  ندرزفال تتمركز يف منطقة 

الحـرب وهي ابتكار مـن أحـد الجـرناالت األملـان قـدميا يف  خطة شليفنكرية اسمها خطة عس

، إال أن وقوع طائرة أملانية تحمل تفاصيل تلـك الخطـة أجـرب األملـان عـىل اتبـاع العاملية األوىل

، وهكـذا اسـتطاع األملـان التوغـل يف إريـش فـون مانشـتاينخطة جديدة أعدها القائد األملاين 

وقطع هذه املناطق، األمر الذي رجح كفة األملـان فاسـتطاعوا أن ينهـوا معركـة  فرنسامنتصف 

األمـر  مايو 3يف  باريسأسابيع يشمل ذلك قصف  6بوقت قصري مل يتوقعه الحلفاء وهو  فرنسا

  .يونيو 22يف  فرنساالذي أدى إىل استسالم 

بإصدار وثيقة تم توقيعها يف نفس املكان  هتلرقام : من أجل إذالل الشعب الفرنيس أكرث

تـنص عـىل استسـالم ، والتـي الحـرب العامليـة األوىللذي وقع به األملان وثيقة استسـالمهم يف ا

والطـرف الجنـويب يحكمـه  الحزب النـازيوتقسيمها إىل طرفني، الطرف الشاميل يحكمه  فرنسا

 قـد هربـوا إىل نيكـان الكثـري مـن الجنـود الفرنسـي. فييشـالفرنسيون والذي كانـت عاصـمته 

الحـرة  للمقاومـة الفرنسـيةبتنصيب نفسه كقائـد  ديغول، حينها قام الجرنال الفرنيس بريطانيا

لتبـدأ دخولهـا يف  يونيـو 10الحـرب أيضـا يف  إيطاليـاودعاهم السـتكامل القتـال، كـام أعلنـت 

  .أملانياساحات املعارك مع 

  .وحيدة يف ساحات املعركة أمام املارد األملاين بريطانيا، أصبحت فرنسابعد سقوط 

  الثورة الفرنسية

 1789سنة  فرنساانقالب سياىس و ثوره شعبيه بدأت ىف )  1799-1789( الثوره الفرنسيه 

متفقـني  غرين و ؤرخامل. ىف التاريخ ليرباليهول ثورة أ  تعتربكام  ،ثر كبري عىل العامل كلهأ و كان له 

ىف  التنـويرت عـن حركـة أ نها كانت حركه عقليه نشـأ  ويقول بعض املؤرخون ،عن سبب قيامها

  عىل  ةنها كانت ثور ويقول بعض املؤرخون أ  ،18القرن 
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الثوره الفرنسيه مع انجازتها .التنويراالقطاعى و الظلم و الفساد و انتشار افكار  الطغيان

مصطلح . اطولهأ ىف التاريخ و  ة الثورات دمويرثكأتعترب من و  ،للفرانسويني و للعامل كله ةري ثالك

مع أن  ،1799 إىل 1789حصلت ىف فرنسا ىف سنة  تيقال عىل الثوره اليالثوره الفرنسيه غالبا 

  :أسبابها.املصطلح ميكن أن يطلق عىل كل الثورات التي حدثت يف القرن التاسع عرش

واإلكلـريوس  النـبالءعىل شكل هرم تراتبـي يوجـد يف قمتـه طبقـة  الفرنيس جتمعاملكان 

الناشئة املحرومة من  البورجوازيةاملستفيدين من عدة امتيازات، ثم الهيئة الثالثة املشكلة من 

 وأعامل الرضائباملشاركة السياسية، ومتثل الطبقة الكادحة أسفل الهرم، وكانت تعاين من ثقل 

ربـاح مـن مقاسـمتهم النقـود أو األ و  الفالحني تفرض عىل التي هناك رضائب العشورو .السخرة

لـويس  قيـادة فرنسـا وعـىل أول طبقة مـن الثـوار الحاقـدين عـىل جني املحاصيل مام جعلهم

  .السادس عرش

عىل النشاط الفالحي، وقد أدى تراجع إنتاج املحاصـيل إىل تـأزم البـوادي ا اعتمدت فرنس

  . باملدن البطالةوارتفاع املجاعة وتفيش 

  :دامت الثورة الفرنسية عرش سنوات، ومرت عرب ثالث مراحل أساسية

متيـزت هـذه : ، فـرتة امللكيـة الدسـتورية)1792اغسـطس  - 1789يوليـو (املرحلة األوىل 

املرحلة بقيام ممثيل الهيئة الثالثة بتأسيس الجمعية الوطنية واحتالل سجن الباسـتيل، وإلغـاء 

  . ار بيان حقوق اإلنسان ووضع أول دستور للبالدالحقوق الفيودالية، وإصد

، فرتة بدايـة النظـام الجمهـوري وتصـاعد )1794يوليو  - 1792اغسطس (املرحلة الثانية 

  . التيار الثوري حيث تم إعدام امللك وإقامة نظام جمهوري متشدد

ــة،  ــة الثالث ــو (املرحل ــوفمرب  – 1794يولي ــود)1799ن ــوري وع ــار الث ــرتة تراجــع التي ة ، ف

البورجوازية املعتدلة التي سيطرت عىل الحكم ووضعت دستورا جديدا وتحالفت مع الجـيش، 

كام شجعت الضابط نابليون بونابارت للقيام بانقالب عسكري ووضع حدا للثورة وإقامة نظاما 

  . ديكتاتوريا توسعيا

لقـة، وأقـر عوض النظام الجمهـوري امللكيـة املط: النتائج السياسية:نتائج الثورة الفرنسية

  . فصل السلط وفصل الدين عن الدولة واملساواة وحرية التعبري

تم القضاء عىل النظام القديم، وفتح املجال لتطـور النظـام الرأسـاميل : النتائج االقتصادية

وتحرير االقتصاد مـن رقابـة الدولـة وحـذف الحـواجز الجمركيـة الداخليـة، واعـتامد املكاييـل 

  . ةالجديدة واملقاييس املوحد
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وامتيازات النبالء ورجال الـدين ومصـادرة  دراليةتم إلغاء الحقوق الف: النتائج االجتامعية

أمالك الكنيسة كام أقرت الثورة مبدأ مجانية وإجبارية التعليم والعدالـة االجتامعيـة وتوحيـد 

  . وتعميم اللغة الفرنسية

 الغزو الفرنيس لروسيا

. الحـروب النابليونيـةكان نقطة تحول يف  1812م الغزو الفرنيس لروسيا الذي كان يف العا

التي  الحرب الوطنية العظمىهذه الحرب تعرف يف روسيا بالحرب الوطنية  والتي تختلف عن 

تعـرف الحـرب الوطنيـة أيضـا باسـم . الحرب العامليـة الثانيـةتشري إىل الغزو األملاين لروسيا يف 

  .ملكة املتحدةوامل الواليات املتحدةالتي دارت بني  الحربوهو نفس اسم " 1812حرب "

  الحملة الفرنسية عىل مرص

  معركة أيب قري البحريةو  معركة األهرام، مرصالحملة الفرنسية عىل 

قرر بونابرت بعد شهرين من التخطيط، أن البحرية الفرنسـية ال تتمتـع بـالقوة الكافيـة 

لـذا . والتغلـب عليهـا اإلنجليزيـه اةالقنـيف  البحرية امللكية الربيطانيةالتي متكنها من مواجهة 

واحتاللهـا للسـيطرة عـىل طريـق  مرصـعرض عىل حكومة اإلدارة القيام بحملة عسكرية عـىل 

وكان بونابرت يأمل بأن يضـع لفرنسـا   .والقضاء عىل مصالحها التجارية فيها الهندإىل  بريطانيا

 للخالفـةويظهـر للسـكان ذوي األغلبيـة اإلسـالمية أنـه صـديق  الرشق األوسـطموطئ قدم يف 

، األمر الذي من شأنه أن يؤثر يف نفـوس املسـلمني حـول العـامل وبشـكل خـاص لإلسالموحاميا 

، عدو الربيطانيني اللدود، "فاتح عيل تيبو"، وسلطانهم للملكة املتحدةمسلمي الهند الخاضعني 

وكـان . مام يسهل عىل نابليون التقرب إليـه والتـدخل يف الهنـد ورضب مصـالح بريطانيـا فيهـا

نابليون قد أكد ألعضاء حكومة اإلدارة أنه ما أن ينتهي من فتح مرص سـوف يسـارع إىل إبـرام 

ــنجح، مبســا ــود، وســوف ي ــراء الهن ــع األم ــات م عدتهم، عــىل رضب الربيطــانيني يف أهــم عالق

، موجـه إىل 1798وقد قال تالريان يف تقريـر لـه صـدر يف شـهر فربايـر مـن سـنة . مستعمراتهم

رجل من  15,000ما أن نفتح مرص وننتهي من تحصينها، سرنسل جيشا قوامه : "حكومة اإلدارة

". مـن الهنـد ةاإلنجليزيـإىل الهند، لالنضامم إىل قوات السـلطان تيبـو، ومعـا سـنطرد  السويس

وافقت حكومة اإلدارة عىل القيام بهذه الحملـة، عـىل الـرغم مـن أنهـا مل ترتـاح ألبعادهـا وال 

انتهـت  .رنسـافلتكلفتها، وذلك يك تبعد بونابرت الذي غدا قائدا مشهورا عـن مركـز القـرار يف 

   .الحمله بالفشل
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  معركة فريدلند

  احدى حروب االئتالف الرابع

  روسيا امام جيوش فرنسا بقيادة نابليون بونابرت ةنتهت بهزميابني روسيا وفرنسا 

 روسياو  النمسا، بعد هزمية 1806يف سنة  فرنساتشكل االئتالف الرابع من الدول ملحاربة 

 ويف. صـقلية، و السـويد، ساكسـونيا، بريطانيا، روسيا، بروسيا: ، وضم كل منمعركة أوسرتليتزيف 

ـعة خاطفـة  السنة ذاتها وقع خالف بـني نـابليون وبروسـيا، فتقـدمت الجيـوش الفرنسـية برس

 ڤيلهـامفريـدريش "، فانسـحب بـرلنيواحتلـت عاصـمتهم " معركـة يينـا"وهزمت الربوسيني يف 

. ملك بروسيا إىل ناحية الرشق يك ينضم لحليفتـه روسـيا التـي أرسـلت جيشـا لنجدتـه" الثالث

معركـة "وقـاتلهم قتـاال دمويـا يف  بولنـدالكن نابليون زحف عىل الجيش الرويس املتقـدم عـرب 

أزهقت فيه أرواح الكثري من الجنود الفرنسية والروسية، وانتهى برتاجع الجيش الـرويس " إيالو

  . 1807سنة  السادس من فربايرمن مواقعه يف 

ـقيةالحق نابليون الجيش الرويس املنسحب إىل  ، وهزمـه والربوسـيني معـا يف بروسيا الرش

معاهـديت "، وبعد هذا النرص الحاسم، أبـرم نـابليون معاهـدتني عرفتـا باسـم "معركة فريدلند"

الواقعة يف روسيا، فاقتسم مبوجب إحـداها السـلطة يف أوروبـا  تيلزينتتيمنا مبدينة " تيلزينت

؛ أمـا الثانيـة التـي أبرمـت مـع بروسـيا، فـاقتطع مبوجـب "ألكسندر األول"مع القيرص الرويس 

يف  نصوصها جميع أرايض تلك الدولة التي تقع غريب نهر األلب، وجميـع األرايض التـي غنمتهـا

، وصنع من ذلك دويالت جديدة، نصب عىل عروشها بعض بولنداالتقسيمني الثاين والثالث من 

نشـأ كـذلك أ . الذي توجه ملكا عـىل مملكـة وسـتفاليا" جريوم"أقربائه وأصدقائه، مثل شقيقه 

يف الجزء الذي سيطرت عليـه فرنسـا مـن بولنـدا، ونصـب عـىل عرشـها " دوقية وارسو"نابليون 

  "فريدريك أغسطس األول"امللك 

ثـم (عبور نهر نيمـني  وأصبح بسهولة لنابليون ،1807يونيو  14يف  معركة فريدالندوبعد 

  . من الحدود الروسية وشن حرب مبارشة ضد اإلمرباطورية الروسية

  :1807مارس   1حملة فريز عىل مرص 

 حملة فريزر

اإلنجليزيـة املرصـية األوىل هـي حـرب دارت رحاهـا بـني أعـوام حملة فريزر أو الحـرب 

  للحرب وكانت تباع  والقوات الربيطانية محمد عيل باشابني قوات ) 1807-1809(
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الحروب كجزء من تداعيات  بريطانيامع  الدولة العثامنيةحينام تعاونت  اإلنجليزية الرتكية

  .النابليونية

للحملـة  عيل بك السـالنيكبقيادة محافظها  رشيدم، قد تصدى أهايل  1807 مارس 21يف 
امـان عـىل تـويل محمـد عـيل ، وكان قد مىض ع)حملة فريزر(اإلنجليزية بقيادة الجرنال فريزر 

وكان اإلنجليز قد انتهزوا الرصاع بني الوايل محمد عـيل واملامليـك وضـعف الجبهـة . حكم مرص
الداخلية، فاتفقوا مع محمد بـك األلفـي زعـيم املامليـك عـىل أن يؤيـد الحملـة الربيطانيـة يف 

لفـي مـات قبـل وصـول لكـن األ. مقابل أن تكفل إنجلرتا للمامليك االستيالء عىل مقاليد الـبالد
وكانـت الخطـة أن يزحـف املامليـك إىل القـاهرة ليحتلوهـا، واإلنجليـز . هذه الحملة إىل مرص

يحتلون بأسطولهم مواينء مرص، والبداية كان ثغر رشـيد، بعـده يزحفـون إىل الـدلتا ويحتلـون 
جبهـة القاهرة إلسقاط حكم محمد عيل، عىل أن يعاونهم املامليك عمالؤهم يف مرصـ والسـيام 

وكان الجرنال فريزر باإلسكندرية قد تلقي تقريرا من قنصـل إنجلـرتا يف رشـيد عـن . األلفي بك
حالة مرص وما بها من قوات مام جعله يزحف برا إىل رشيد الحتاللها واتخاذها قاعـدة حربيـة 
لقواته، وكلف القائد ويكوب بهذه املهمـة العسـكرية، وكـان معـه ألـف جنـدي، تحركـوا مـن 

جنـدي، فعـزم   700 وكان محافظ إقليم رشيد عيل بك السـالنيك وقواتـه . رية إىل رشيداإلسكند
واستنفر الشيخ حسن كرييت األهـايل للمقاومـة الشـعبية، فـأمر . عىل مقاومة عساكر اإلنجليز

ـقي املقابـل عنـد الجزيـرة  بإبعاد املراكب املرصية من أمام شاطيء النيل برشـيد إىل الـرب الرش
مغيزل مبركز مطوبس، وكان الهدف منع األهايل من ركوبها والفرار مـن املدينـة الخرضاء وبرج 

حتــى اليجــد رجــال حاميتــه وســيلة لإلرتــداد أو االستســالم أو اإلنســحاب كــام فعلــت حاميــة 
اإلسكندرية من قبل، وأصبحت الحامية بني األهايل متوارية باملنازل داخل مدينة رشيد، والبحر 

هم، وال مناص إال القتال واملقاومـة، وأمـرهم بعـدم التحـرك أو إطـالق من ورائهم والعدو أمام
النار إال بعد صدور إشارة متفق عليهـا، فتقـدم اإلنجليـز ومل يجـدوا أي مقاومـة، فاعتقـدوا أن 
املدينة ستستسلم كام فعلت حامية اإلسـكندرية، فـدخلوا شـوارع املدينـة مطمئنـني، وأخـذوا 

من اإلسكندرية إىل رشيد، وانترشوا يف شوارع املدينة واألسـواق  يسرتيحون بعد السري يف الرمال
وماكادوا يسرتيحون حتى انطلق نداء اآلذان . إليها ويسرتيحون فيها أونللعثور عىل أماكن يلج

أكـرب، حـي عـىل الجهـاد، فانهالـت  الـلــه: بأمر السالنيك من فوق مئذنة سيدي زغلول مـرددا
فقتـل جنـود وضـباط مـن   ، ية رشيد من نوافذ املنـازل وأسـطحهاالنريان من األهايل وأفراد حام

أسريا لـدي   120 جريحا و  250 قتيال و  170 الحملة وهرب من بقي حيا وبلغ عدد قتيل اإلنجليز 
وأيت محمد عيل بقواته بعدما انسحب اإلنجليز لإلسكندرية، وفاوض محمد عـيل   ، حامية رشيد

  مرصالجرنال فريزر عىل اإلنسحاب من 
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 19التي غادرها مع قواته، وأحبط أهايل رشيد املرشوع الربيطاين الحتالل مرص، وأصبح يوم  
  .العيد القومي ملحافظة البحريةسبتمرب 

  معركة فك الحصار

  :1948ومن معارك الجيش العريب األردين عام 

  .الخليلمعركة فك الحصار عن القوات املرصية يف جنويب 

أن تـم محـارصة القـوات  من الجيش العريب األردين مساعدته بعـد الجيش املرصيطلب 

مؤلفة من رسيتي مشـاه  مجموعة قتالفقام الجيش العريب األردين بتجهيز . الخليلاملرصية يف 

واســتطاعت أن تفــك الحصــار عــن القــوات املرصــية  الخليــلورسيــة مــدرعات وحركتهــا إىل 

  .من أية هجامت إرسائيلية وبيت لحم الخليلوحافظت عىل 

من إحكام سيطرته عـىل كامـل املنطقـة املمتـدة  ويف النهاية متكن الجيش العريب األردين

حيـث . غربـا بيسـانرشقـا إىل  جرس املجـامعالجنوب ومن يف  العفولةيف الشامل إىل  جننيمن 

  .الضفة الغربيةبكان الفضل الوحيد للجيش األردين يف املحافظة عىل ما يسمى اآلن 

  ثورة الفالحني يف الصني 

ثــورة الفالحــني ضــد أصــحاب األمــالك والحكومــة املركزيــة يف  .ثــورة الفالحــني يف الصــني

  .بني الفالحني وقوات الحكومة الصينية .مقاطعة شانيس ثم اجتاحت جميع أرجاء البالد

ىل العاصـمة قامت ثورة الفالحني وقـد ألـف الفالحـون جيشـا عـ 1645 – 1627بني عام 

انتحر اإلمرباطور شيزو يوشـيزان قبـل وصـول الفالحـني .بكني وحدث صدام مسلح بني الطرفني

 .سقط العديد من الجرحى والقتىل من كال الطرفني .للعاصمة

  جلرتا ـثورة الفالحني يف إن

  .محاوالت بذلها امللك للعودة إىل أساليب اإلقطاع يف الزراعة .ثورة الفالحني 

م 1381يف عام .ت امللكية اإلنجليزية وبني مئة ألف رجل من الشعب اإلنجليزيبني القوا 

  .زحف مئة ألف رجل من جنوب إنجلرتا ورشقها عىل لندن وفتحت املدينة أبوابها للزاحفني

  .و أحرق الثوار قرص سافوي .و رسق الثوار البيوت ونهبوها .أحرقت سجالت اإليجارات 
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  معركة فاليس 

بني قوات أمري البنغـال بقيادتـه  .لغرض استعامر اإلنجليز للبنغال يف الهند .معركة فاليس 

قام الجيش الربيطاين بهجوم خاطف عىل البنغال وجرت  1757يف عام  .وبني القوات الربيطانية

معارك دامية بني الطرفني وقد حاول أمري البنغال بجيشه صد هذا الهجوم إال أنـه بـاء بالفشـل 

ركزت  .ري البنغال بالهزمية  سقط العديد من القتىل والجرحى من كال الطرفنيمني أم.يف النهاية

  .بريطانيا حكمها يف الهند

  معارك الفليبني 

وبعــد اتهــام الــرئيس الفليبينــي إخريســتو اســرتادا ) م 2001( يف مــايو .:معــارك الفليبــني

ل أوريـو رئيسـة بالفساد ورسقة أموال الدولـة والشـعب تـم تعيـني الرئيسـة جلوريـا ماكاباجـا

جديدة للدولة وقـد تسـلمت أوريـو مقاليـد الحكـم يف دولـة متواهيـة غـري مسـتقرة سياسـيا 

بني القوات الفليبينية وبني جبهة مـورو االنفصـالية بقيـادة أبـو .وعسكريا واقتصاديا واجتامعيا

  ) ألف مقاتل 13(والتي تتكون من  سياف

لـة والقـوات الفليبينيـة الحكوميـة لوقـف بدأت أوريو مبحاورة الفرق االنفصالية يف الدو 

  .القتال وقد دعت الستخدام األسلوب الدميقراطي لحل املشاكل يف الفليبني

 الحرب الفنلندية

سـبتمرب  حتـى 1808يف الفـرتة مـن فربايـر  وروسـيا السـويدالحرب الفنلندية نشبت بني 

تية الحكم ذا دوقية فنلندا الكربىنتيجة للحرب، تأسست يف الثلث الرشقي من السويد . 1809

 دسـتورا جديـدا الربملـان السـويديومـن اآلثـار األخـرى اعـتامد . ضمن اإلمرباطوريـة الروسـية

  .1818يف سنة  العائلة املالكة السويدية الجديدة برنادوتوتأسيس آل 

  معركة فواسا 

وجيشـه وبـني جـيش تيمورلنـك بـني بايزيـد .االسـتيالء عـىل بلـدان العـامل .معركة فواسا

  .وجيشه

م بعد أن استوىل تيمورلنك عىل سيواس صـارت الحـرب بينـه وبـني بايزيـد 1402يف عام  

و اسـتوىل بايزيـد عـىل  .أسـتوىل تيمورلنـك عـىل سـيواس ونهبهـا.الذي استوىل عـىل أذربيجـان

  .أذربيجان
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  )1(حرب الفوكالند

الفينـاس أو حـرب جنـوب املحـيط حرب الفوكالند أو حرب جـزر الفوكالنـد أو حـرب امل

 بعد اجتياح األرجنتـني عسـكريا 1982 أبريل 2األطليس هي حرب عسكرية مسلحة قامت يوم 

مل تـتخىل عـىل  بريطانيـاقصد تحريرها واسـرتجاعها، إال ان ) أيضا جزر امللوين( لجزر الفوكالند

حيـث كانـت الغلبـة  األرجنتـنيهذه الجزر فدخلت بأسطولها البحري والجـوي يف حـرب مـع 

، وأعلنت بريطانيا نهايـة الحـرب رسـميا 1982 يونيو 14وىل التي انهت الحرب لصالحها يوم لأل 

  .1982 يونيو 20يوم 

   )2(معركة الفوكالند

بـني  أعلنت بريطانيا سيادتها عىل جزر الفوكالنـد 1823يف عام .الفوكالند( معركة ملوين 

  .طول اإلنجليزي وبني األسطول األملايناألس

قام األسطول اإلنجليـزي مبهاجمـة األسـطول األملـاين وألحـق بـه  1914كانون األول  8يف  

انتهـت الحـرب .دمارا شامال إضافة إىل تكبد األسطول اإلنجليزي خسارة يف بعض قطع أسـطوله

  .بسيطرة اإلنجليز عىل جزر الفوكالند وانسحاب األملان

  )  البونية( فونية الحرب ال

  م.ق 146 – 149م الثالثة .ق 201 – 218م الثانية .ق 241 – 264األوىل 

و رصاع طويل من املنافسة بني روما وقرطاجة للسيطرة عـىل ) البونية ( الحرب الفونية :

  .غرب املتوسط

وبني جيش قرطاجة بقيـادة هنيبعـل  وبـني جـيش  .بني جيش روما وبني جيش قرطاجة 

  .وبني الجيش الروماين بقيادة كانون وبني جيش القرطاجي .بقيادة سيقيبيون األفريقيالرومان 

نتج عن هذا الرصاع ثالث حروب طاحنة راح ضـحيتها اآلالف مـن الجنـود وأرس وجـرح  

  .آالف آخرين من كال الطرفني كام دمرت قرطاجة تدمريا كامال

وسحق قرطاجة كانـت األوىل  روما انتصارنتج عن هذا الرصاع ثالث حروب أسفرت عن  

م حيـث اجتـاز .ق 201 – 218و الثانيـة  .م حيث سـيطرت رومـا عـىل صـقلية.ق 241 – 264

وقهره سقيبيون األفريقـي يف  .218هنيبعل جبال األلب وغزا إيطاليا وقهر الرومان يف ترازميينو 

  م حيث أثار كانون الرومان .ق 146 – 149م الثالثة .ق 201زاما 
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خوفا من تجدد قوتها فحارصوها وفتحوها عنوة ودمروها تدمريا كـامال ويف  ضد قرطاجة
بعد حصار دام مثانية أشـهر " م متكن هنيبعل من االستيالء عىل مدينة ساغونتوم  .ق 219عام 

وهي مدينة اسبانية كانت ما تزال خليفة لروما ومع ذلك الحدث بدأت الحرب البونية الثانيـة 
ن يغزو ايطاليـا أ يعا للرصاع الطويل بني قرطاجة وروما قرر هنيبعل ن يضع حدا رسأ جل أ ومن 

ترك هنيبعل جزءا مـن جيشـه تحـت قيـادة أخيـه  .نفسها ويحتل روما وذلك عرب جبال األلب
للدفاع هن إسبانيا وبدأ زحفه الكبري من قرطاجة عىل رأس قـوات تتـألف مـن " هزدر وبعل "

عبور جبال البريينيه ونهر الدون استطاع أن يصل وبعد .خمسني ألف رجل مع عدد من األفيال
وبسب الشتاء القايس وصعوبة ووعورة الطريق واصطدامه بالقبائـل املحكيـة  .إىل جبال االلب

وعندما وصل بقواته إىل شامل إيطاليا كان جيشه ال يتعدى عرشين .فقد قسام كبريا من جيشه
يبعل إحدى عينيه بسبب حمى قويـة وقد فقد هن .ألف جندي وستة آالف جواد وعرشة أفيال

وقد حاول فابيوس القائد الروماين تحايش االلتحام املبـارش مـع هنيبعـل  .إصابته نتيجة اإلجهاد
عمـد " األبنـني " وراح يتعقبه وهو يزحف يف اقليم كامبانيا وعندما كان هنيبعل يخنزق جبال 

مسـك بقطيـع مـن أ يبعـل هن نولكـ .فابيوس إىل سد كل املمرات إال ممر واحـد وقـف عنـده
ويف العام التـايل صـمم قناصـل  .يف اتجاه مختلف املاشية وربط بقرونها مشاعل موقدة وساقها

أمـا هنيبعـل فقـد اختـار ارض املعركـة يف منطقـة  .روما عىل االلتحام مع هنيبعل وجها لوجه
أمـام ة مدروسـة ومـدبرة خطـوعمد بانتظام وعناية وجعل قلب الجيش يرتاجع وفقـا ل" كانو"

صـبحوا أ بق الجناحان عىل الرومان الذين أطن تتفرق صفوفهم يف حني أ هجوم الرومان وبدون 
نه مل يستطع تحطيم رومـا ملـا لهـا أ وبالرغم من انتصارات هنيبعل إال  .مطوقني بحركة التفاف

من استحقاقات منيعة وكان أمل هنيبعـل أن يـتخىل حلفـاء رومـا عنهـا بعـد انتصـاراته إال أن 
 .عاقةان بقوا لزمن طويل يعملون عىل اجهاده استنزافه باتباع خطط فابيوس يف حرب اإل الروم

فلح شقيقه هزدروبال يف اجتياز جبال األلب عىل رأس جيش للنجدة ولكن أ م .ق 207ويف عام 
قبل أن يتمكن مـن الوصـول إيل " ميتاوروس " الرومان اعرتضوا طريقه وهزموه يف موقعة نهر 

يك يتـوىل ) سـيبيون ( م الرومان القرطاجيني يف أفريقيا نفسـها تحـت قيـادة وقد هاج.هنيبعل
وهناك عند زاما إىل الجنوب الغـريب مـن مدينـة قرطاجـة دارت يف عـام  .الدفاع عن وطنه األم

 .م املعركة الفاصلة ومتت هزمية هنيبعل .ق 202

 حرب فيتنام

ــوبر  ــا وحلفا1966يف أكت ــء، أعلنــت أمريك ــانيال هــا املشــاركني بجن ودهم يف الحــرب يف م
استعدادهم لالنسحاب من فيتنام بعد ستة أشهر إذا ما خرجت فيتنام الشـاملية مـن الحـرب، 

  إىل  كوسيغنيومل تثمر دعوة جونسون الزعيم السوفيايت . وهو إعالن رفضه الشامليون برصامة
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، بل ظلت نريان الحرب مشتعلة، 1967الضغط عىل هانوي لتنهي الحرب حني إلتقيا يف يونيو 
فام كان من جونسون إال أن أعلن عزمه زيادة الجنود األمريكيني يف فيتنام ليصل عددهم عام 

ألفا، كام أصبح القصف األمرييك للمواقع الشاملية قاب قوسني أو أدىن من  525إىل  1968
  .الحدود الصينية

مــة ملهاج كمبوديــا، غــزت القــوات األمريكيــة وقــوات فيتنــام الجنوبيــة 1970يف أبريــل 

القواعد العسـكرية الشـيوعية وقـد أثـار هـذا التوسـع يف الحـرب احتجاجـا كبـريا يف الواليـات 

، وازدادت املعارضـة ضـد الحـرب يف 1970انتهت الحملة الكمبودية يف أواخـر يونيـو . املتحدة

الواليات املتحدة رسيعا إىل حد كبري، نتيجة لتغطية تلفازية قدمت مناظر عن فظـائع الحـرب 

كـام أدى اتهـام قـوات الواليـات املتحـدة باسـتخدام مبيـدات . يني املنازل األمريكيـةداخل مال 

الحشائش لتجريد مناطق شاسعة من األدغال الفيتنامية مـن أوراقهـا إىل احتجـاج دويل واسـع 

  .النطاق

بهجـوم  1972مـارس  30أخذت الحرب منحى خطريا حني قامـت فيتنـام الشـاملية يـوم 

متجاوزة بذلك املنطقة املنزوعة السالح، وكان رد " كانغ تري"منطقة كاسح نحو الجنوب داخل 

الفعل األمرييك مزيدا مـن القصـف الجـوي ومـع انتعـاش اآلمـال بالوصـول إىل حـل نهـايئ ويف 

محاولة للضغط عىل الفيتناميني وكسـب انتصـارات ميدانيـة تقـوي مـن موقفـه، أمـر الـرئيس 

  ، )امليناء الرئيس يف فيتنام الشاملية(وهايبونغ  ، بقصف هانوي1972ديسمرب  17نيكسون يوم 

، عن التوصل إىل اتفاق وقف إطالق النار الذي دخل حيز التنفيذ 1973يناير  23أعلن يف 

  :ويتضمن االتفاق. نفسه من الشهر 28يوم 

انسحاب القوات األمريكية من جنـوب فيتنـام خـالل الشـهرين التـاليني للتوقيـع،  .1
  .يوما من التوقيع 15ن الطرفني خالل وإطالق رساح األرسى م

االعرتاف باملنطقة املنزوعة السالح بني الشطرين عىل أنهـا مؤقتـة ال أنهـا حـدود  .2
  .سياسية

) بولنـداو  إندونيسـياو  املجـرو  كنـدامكونة مـن ممثلـني عـن (إنشاء لجنة دولية  .3
  .مكلفة مبراقبة تطبيق االتفاق

  .ألف جندي من شامل فيتنام يف الجنوب 145بقاء  .4

انتهز الشامليون فرصة انشغال واشنطن بووترغيت ومعاداة الـرئيس الفيتنـامي الجنـويب 

تلني مدينة فيوك بنه يف ينـاير تيو للشيوعيني الجنوبيني، فشنوا هجوما كاسحا عىل الجنوب مح

  . جعلت الحرب لفيتنام الشاملية نفوذا يف جنوب رشقي آسيا
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 وقعة فيف الريح

  .مبكةعليه وسلم  الـلـه صىل النبيكانت وقعة فيف الريح وقد بعث 

والحارث بن كعب ومن لـف لفـيفهم مـن  مذحجوبني  عامر بن صعصعةبني بنو  يوه
وشهران وناهس وزبيد وجعفي وغريهم وكان خـربه أن بنـي عـامر كانـت تطلـب بنـي  خثعم

الحارث بن كعب املذحجية بأوتار كثرية فجمـع لهـم الحصـني بـن يزيـد بـن شـداد بـن قنـان 
جعفي وزبيد وقبائـل سـعد العشـرية ومـراد وصـداء الحاريث، وهو ذو الغصة، واستعان بقبائل 

وشهران وناهس وأكلب ثم أقبلوا يريدون بني عامر وهم منتجعون مكانـا يقـال  وخثعمونهد 
فاجتمعـت بنـو عـامر، فقـال لهـم . النساء والذراري حتى ال يفروا مذحجله فيف الريح، ومع 

أغـريوا بنـا عـىل القـوم فـإين أرجـو أن نأخـذ غنـامئهم ونسـبي نسـاءهم وال : يـلعامر بن الطف
 ومـذحجفلام دنوا من بنـي الحـارث . فأجابوه إىل ذلك وساروا إليهم. تدعوهم يدخلون عليكم

ادت إليهم مشـايخهم، فحـذروا فـالتقوا فـاقتتلوا قتـاال شـديدا ومن معهم أخربتهم عيونهم وع
ثالثة أيام يغادونهم القتال بفيف الريح، فالتقى الصميل بن األعور الكاليب وعمـرو بـن صـبيح 

فقتلـه وأخـذ درعـه  خـثعمالنهدي، فطعنه عمرو، فاعتنق الصميل فرسه وعاد فلقيه رجل من 
ك اليـوم فأبلوا بـالء حسـنا وسـموا يف ذلـ عامر بن الطفيلوشهدت بنو منري يومئذ مع . وفرسه

وسـبب . بحريجة الطعان ألنهم اجتمعوا برماحهم فصاروا مبنزلة الحرجة، وهي شـجر مجتمـع
عـامر ولة إىل موضع يقال لـه العرقـوب، والتفـت جالوا ج عامر بن صعصعةاجتامعهم أن بني 

! صـباحاهيـا : فسأل عن بني منري فوجدهم قد تخلفوا يف املعركة، فرجع وهو يصيح بن الطفيل
حتى اقتحم فرسه وسط القوم، فقويت نفوسـهم، وعـادت بنـو ! وال منري يل بعد اليوم! يا منرياه

وكـان . ما بني ثغرة نحره إىل رسته عرشين طعنة عامر بن الطفيلوقد طعن  عامر بن صعصعة
ن أبـىل فلـريين سـيفه يا فالن ما رأيتك فعلت شيئا، فم: عامر يف ذلك اليوم يتعهد الناس فيقول

أو رمحه، ومن مل يبل شيئا تقدم فأبىل، فكان كل من أبىل بالءا حسنا أتاه فأراه الدم عىل سنان 
  .رمحه أو سيفه

 حصار فيينا

للميالد عندما أعد الخليفة سليامن القانوين جيشا إسالميا  1529للهجرة  935حصار فيينا وقع سنة 
 .مثئة مدفع لغزو النمسا و فتحها و جعلها والية عثامنيةألف مقاتل مدعمني بثال  120بلغ زهاء 

أرسل امللك يانوش إىل الخليفة سليامن رسائل بأن أرشيدوق النمسا فرديناند يخطط لغزو املجر بعد 
  قام  ،اتفاقات عقدها رسا مع عدد من أمراء املجر يتوىل مبوجبها هو عرش املجر
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 ،ة بودين و انتزعها من يد امللك يانوش مندوب العثامنينيفردناند مببارشة خطته و استوىل عىل مدين
ألف مقاتل بالتقدم  100فهبت عىل الفور الجيوش العثامنية من القسطنطينية و التي بلغ تعدادها 

نحو املجر الستعادة بودين فتم لها ذلك و أعادوا يانوش ملكا عليها و بعد املعركة فر امللك فرديناند 
أرص الخليفة عىل معاقبة فردناند و  ،ألف جندي 20تحرسها حامية تتكون من  إىل فيينا التي كانت

مدفع لكنهم عجزوا عن  300ألف جندي و  120صعد العثامنيون إىل فيينا و قاموا بتطويقها بـ 
طلب فردناند من شقيقه  ،فتحها، بيد أنهم ألحقوا خسائر كبرية بضواحيها و املزارع املحيطة

يوم انتهى الحصار و توجهت بعض من  25ملساعه لكنه مل يجب اإلستغاثه و بعد اإلمرباطور تشارلز ا
قوات الجيش العثامين نحو أملانيا و مهاجمة ملكها رشلكان بينام عاد معظم الجنود من أسوار فيينا 

بسبب قيام الصفويني باإلستيالء عىل بغداد و السيطرة عليها فلزم الجيش العودة من فيينا لتحريرها 
  .خامد فتنة الصفوينيو ا

بعد أن كان العثامنيـون قـد  1553وقعت معاهدة صلح و اتفاق سالم بني الخصوم سنة 

  .رفضوا التسوية من جانبهم يف بادىء األمر

بسبب هذا الحصار قام أهل فيينا بخبز عجينة عىل شكل هالل الذي كـان رمـزا للجـيش 

أصـبح اسـم هـذه  ،تعرضـت ألذى العثامنيـني العثامين، وكانوا يلتهمونها انتقاما ملدينتهم التـي

  .العجينة حاليا كروسان

عاما من الحصـار، مبحاولـة ثانيـة لفـتح املدينـة  150قام العثامنيون الحقا، بعد أكرث من 

  .نتصار املرجو يف معركة فيينالكنها باءت بالفشل إلنهم مل يحققوا اال 
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  " ق" معارك حرف 

   قادسيةمعركة ال

الغزو اإلسالمي لـبالد الفـرس مل يتوقـف هنـاك وظهـر ثانيـة بسـبب الجيـوش اإلسـالمية 

املنضبطة تحت قيادة القائد العريب املسلم سعد بـن أيب وقـاص أحـد الصـحابة والـذي اختـاره 

الخليفة الراشد عمر بن الخطاب لقيـادة الجـيش العـريب املسـلم وهـزم سـعد بـن أيب وقـاص 

لكبري الذي كان بقيادة الجرنال الساساين رستم فروخزاد يف معركـة القادسـية الجيش الساساين ا

م وأصبحت مدينة املدائن محـارصة وسـقطت بعـد الحصـار، بعـد هـذه الهزميـة  637يف سنة 

الكبرية للفرس يف معركة القادسية هرب امللك يزدجرد الثالث رشقـا مـن املـدائن، وتـرك خلفـه 

واسعة، وفتح املسلمون العرب املدائن بعد ذلك، وتركـت الدولـة أغلب الخزانة اإلمرباطورية ال

الساسانية مصدرا ماليا قويا لهم استطاعوا االستفادة منهـا، وكانـت اإلمرباطوريـة الساسـانية يف 

ذلك مسـتنزفة ومقسـمة وبـدون حكومـة قويـة مركزيـة فعآلـة، يف وقـت الغـزوات العربيـة، 

لفراغ النسبي من السلطة يف اإلمرباطورية كانـت وتطورت األحداث بعد ذلك برسعة، فبسبب ا

النتيجة هي الغزو اإلسالمي لباقي أرايض اإلمرباطورية يف بالد فـارس، وحـاول عـدد مـن حكـام 

بالد فارس الساسانيني دمج قواتهم إليقاف الغزوات اإلسالمية، ولكن هـذه الجهـود كانـت بـال 

  .فائدة بسبب انعدام السلطة املركزية القوية

  ة قادش معرك

  .ملحاربة الحيثيني يف سورية وكرس شوكتهم.معركة قادش

ــوات رعمســيس مؤســس الســاللة  ــني ق ــوات ) م .ق 1312 – 1314( نحــو  19ب ــني ق وب

  .الحيثيني

قاوم رعمسيس بقيادة جيوشه املدربة بأحسن فنون القتال واجتـاح الحيثيـني يف سـوريا  

انترص رعمسيس عـىل الحيثيـني وكرسـ و .م.ق 331يف حرب خاطفة وكرسهم وكان ذلك يف عام 

  .شوكتهم

  معركة قاقون 

كان أهايل قرية قاقون مستعدين دوما للتصدي ألي عدوان رغم أنه مل يتـوفر للمناضـلني 

  .بني قوات الجيش العراقي وبني القوات الصهيونية.بندقية ورشاشني 55فيها سوى 
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بقت وصـول الجـيش نشبت بـني سـكانها والصـهيونيني خـالل األشـهر الخمسـة التـي سـ

العراقي إىل املنطقة عدة معارك كان النرص فيها دوما حليف العرب الذين مل يخرسـوا يف هـذه 

ملا وصـل الجـيش  1948وذلك يف النصف األول من  ،املعارك سوى ثالثة شهداء وبعض الجرحى

العراقي بعد انسحابه من معركة غيرش وحط رحاله يف مدينة طولكرم أخذت مدفعيته تقصف 

املستعمرات القريبـة منهـا توقـع الصـهيونيون أن يشـن الجـيش العراقـي هجومـا كبـريا عـىل 

وقدروا أن لديه القوة الكافية  .مستعمراتهم ويحتلها ويستمر يف تقدمه حتى يصل إىل الساحل

ولكـن حـني  ،لذلك فلجأوا يف الفرتة األوىل من وصوله إىل الدفاع وزيـادة تحصـني املسـتعمرات

العراقيــة يف مواقعهــا مكتفيــة بــإطالق نــريان مــدفعيتها بــني حــني وآخــر قــرر بقيــت القــوات 

الصهيونيون أن يقدموا بزيادة عمق منطقتهم فاختاروا قرية قاقون هـدفا رئيسـا وكلفـوا أحـد 

عندما أوشكت القرية عىل السـقوط تحركـت بعـض وحـدات .ألوية الجيش اإلرسائييل احتاللها

ســقطت قريــة قــاقون بأيــدي  .صــد الهجــوم اإلرسائــييل ولكنهــا مل تســتطع ،الجــيش العراقــي

 .رجال من مناضليها وسبعة عرش جنديا من املفرزة العراقية 40الصهيونيني بعد أن استشهد 

 ثورة القاهرة األوىل

الحملة الفرنسية ضد  املرصيللشعب  – 1798 أكتوبر 20اندلعت ثورة القاهرة األوىل يف 

  .وشيوخه األزهرقادها  عىل مرص

فرض الفرنسيني للرضائب الباهظة خاصـة عـىل التجـار عـىل : كان من أهم أسباب الثورة

عند قدومه ملرص، وتفتيشهم للبيوت والـدكاكني بحثـا عـن أمـوال، وهـدم  نابليونعكس وعود 

  .بحجة تحصني املدينة واملساجدأبواب الحارات لتسهيل مطاردة رجال املقاومة وهدم املباين 

  و إعدام الفرنسيني لبعض الزعامء املرصيني وعىل رأسهم محمد كريم

  ةواألتراك للمرصين عىل القيام بهذه الثور  واملامليكو تحريض األنجليز 

وحيـنام . قاد األزهر وشيوخه الثورة وقـام التجـار بتمويلهـا وأقيمـت املتـاريس يف املـدن

). ديبـوي(الفرنيسـ  القـاهرةاشتعلت الثورة قتل الكثري من املرصيني والفرنسيني ومنهم حـاكم 

  . واجه نابليون الثورة بعنف ودخل جنوده األزهر بخيولهم مام أثار الشعور الديني للمرصيني

حكم عىل ستة من شيوخ األزهر باإلعدام، واقتيدوا إىل القلعة، حيث رضبت أعناقهم ثـم 

   .لةانتشلت أجسادهم إىل أماكن مجهو 

  فرض الفرنسيون الغرامات املاليه عىل التجار والعلامء

  .رصيةاملألغىل نابليون الديوان الوطني وأنشا ديوانا أخر يضم بعض العنارص غري 
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  ثورة القاهرة الثانية

استسالم الثـائرين مـن أهـايل مرصـ يف  -) هـ 1214ذي القعدة  16(=  1800 أبريل  21 

  .مدافعه وأحرق أحياء القاهرة الجرنال كليربثورة القاهرة الثانية، بعد أن سلط عليهم 

وبينام كان القتال دائرا بني العثامنني والفرنسني تسلل فريق مـن جـيش الصـدر االعظـم 

وبعض عنارص املامليك إىل داخـل القـاهرة وأثـاروا أهلهـا فكانـت ثـوره القـاهرة الثانيـه التـي 

إذ مل يـدرك ) 1800أبريـل  20_ مـارس  30/ ذو القعـده 25_ شـوال 23(شهر تقريبـا استمرت 

مـاجوا ورمحـوا إىل "القاهريون حقيقهة األمـر عنـدما اسـتيقظوا عـىل صـوت املـدافع الـدائرة 

  ".أطراف البلد وقتلوا من صادفوا من الفرنسني 

، وجلبـوا عـدة مـدافع وأحرض الثوار ثالثه مدافع كان األتراك قد جـاءوا بهـا إىل املطريـه

أخرى وجدت مدفونه يف بيوت األمراء، وأحرضوا مـن حوانيـت العطـارين مـن املـثقالت التـي 

لرضـب مقـر "يزنون بها البضائع من حديـد وأحجـار اسـتعملوها عوضـا عـن الجلـل للمـدافع 

 القيادة الفرنسية باألزبكيه كام أنشأوا مصنعا للبارود بـالخرنفش، واتخـذوا بيـت القـاىض ومـا

" مقـرا لصـناعة وأصـالح املـدافع والقـذائف " من جهة املشـهد الحسـينى "جاروخ من أماكن 

وأقاموا معسكر لـألرسى بالجامليـة، وبثـوا العيـون واألرصـاد " وعمل العجل والعربات والجلل 

للتجسس عىل املحتلني واستكشاف خططهم ونوايهم ومل يتوانوا عن أخذ كـل مـن تعـاون مـع 

  .ة بالشدة والعنفالفرنسني من الخون

  معركة قربص 

  .بني الجنود اإلنجليز وأفراد الشعب لقربيص .املطالبة باإلفراج عن املوقوفني السياسيني

قامـت النسـاء القربصـيات مبشـاركة املتظـاهرين للمطالبـة بـاإلفراج عــن  1958يف عـام  
ليـز النـار عـىل فـتح اإلنج.املوقوفني سياسيا فهاجمهم الجنود اإلنجليز وجرت مصادمات عنيفة

تم إلقـاء القـبض عـىل العديـد مـن املتظـاهرين واملتظـاهرات وأودعـوا  .متظاهرين وقتلوهم
أصيب العديد من القبارصة بجروح أغلبها خطرية نتيجة تعرضهم إلصـابات بـالهراوات  .السجن

 .التي استعملها الجنود اإلنجليز

  مذبحة قبية 

السـنوات التـي أعقبـت توقيـع اتفاقيـة عملياتهـا العسـكرية خـالل ) إرسائيل ( صعدت 
الهدن املشرتكة بينها وبني الدول العربية املجـاورة لهـا لتحقيـق مجموعـة مـن األهـداف عـىل 
رأسها فرض الصلح عىل هذه الدول وتشكيل حـاجز مفـرغ مـن السـكان عـىل امتـداد رشيـط 
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ة أو بالنزوح خوفـا فسعت لتفريغ القرى األمامية الفلسطينية من سكانها سواء باإلباد. الحدود
شكلت العمليات اإلرسائيلية يف اجتياز الحدود وارتكاب املذابح ضد املدنيني نسـبة  .من اإلبادة

ـقة وإطـالق النـار عـىل املـواطنني أو خطفهـم ونسـف  كبرية من مئات عمليات االعتداء والرس
ييل عـرب الحـدود املنازل أو لغمها وغري ذلك من اإلعتداءات التي كان يقوم بها الجـيش اإلرسائـ

وكانت مذبحة قبيـة إحـدى املـذابح البـارزة التـي  .األردنية أو السورية أو اللبنانية أو املرصية
شأنها يف ذلك  ،أصداء واسعة وآثارا وردود فعل مختلفة عىل الساحتني األردينة والعربية تخلف

اإلرسائـييل الواسـع أو العـدوان  1955شأن األصداء واآلثار التي خلفتها فيام بعد مذبحـة غـزة 
  .1966عىل السموع 

  معركة القدس

هـو اسـم يطلـق عـىل املعـارك التـي قامـت بـني  )م1948أيـار  28 – 15(معركة القدس 
التي متكـن مـن خاللهـا األردن  حرب فلسطنيوالقوات األرسائيلية يف  القدسالجيش األردين يف 

يسـمي األرسائيليـون هـذه املعـارك . من السيطره عىل القدس الرشقية مبا فيها البلدة القدميـة
  .)جل القدسأ املعركة من (

 بدأ القتال يف القدس بعد انسحاب قوات االنتداب منها حيث أخذ اليهود داخـل املدينـة
وخارجها يقذفون األحياء العربية مبدافع الهاون وقدر عدد القوات اليهودية داخل املدينة بـني 

عندما اشـتدت وطـأة القتـال يف القـدس وخيشـ السـكان العـرب سـقوط . آالف جندي 8 – 6
يناشـدونه نجـدتهم فأصـدر أوامـره  عـامنيف  األول الـلــهعبـد املدينة أرسلوا برقية إىل امللـك 

يطلب منه إرسال القـوات إىل القـدس  كلوب باشاوبعث برقية إىل  القدسبتحريك القوات إىل 
أوىل هـذه ) الرسـية األوىل املسـتقلة(تتجـه إىل القـدس وكانـت  وأخذت قوات الجيش األردين
  .جبل الزيتونالقوات يف احتالل مواقعها يف 

تقسيم فلسـطني  1947نوفمرب سنة  29ملتحدة يف حينام قررت الجمعية العمومية لالمم ا
ووضع القدس ومنطقتها إىل متتد من شعفاط شامال والعيزرية رشقا وبيت لحم جنوبا وقالونية 

رشاف دويل، وافق اليهود عىل املرشوع كله مع االعرتاض عىل دولية القدس ورفض إغربا، تحت 
  .العرب املرشوع كله مبا يف ذلك دولية القدس

لجمعية العامة إىل مجلس الوصاية بوضع نظـام للوصـاية الدوليـة عـىل القـدس وعدت ا
يشـرتك فيهـا العـرب واليهـود وممثلـوا األمـم املتحـدة، . ففعل عىل أساس ايجاد إدارة موحدة

  .ىل حاكم عام له صالحيات واسعة تعينه األمم املتحدةإوتستند إىل مجلس استشارى مثرشك و 

ثنـاء الحصـار الـذي فرضـه املناضـلون العـرب عـىل القـدس وقبل نهايـة االنتـداب، وىف أ 
قدمت عـدة مشـاريع بتجنيـب القـدس  -بسيطرتهم عىل طريق باب الواد كام مر معنا سابقا 

  ويالت الحرب، فكان اليهود ميالني لالخذ بها بسبب حالتهم الخطرية، ولكنهم كانوا 
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ومع أن العرب مل يوافقوا عىل  .يشرتطون دوما تأمني االتصال بني القدس والساحل اليهودى
دولية القدس باعتبار ذلك جزءا من التقسيم الذي يرفضونه فقد أظهروا رغبة يف تجنيب 
القدس ويالت الحرب مبوافقتهم عىل تعيني رئيس مشرتك لبلدية القدس، كان ميثله يف املدينة 

م كذلك عىل الهدنة التي السنيور أسكراىت الذي كان سكرتريا للجنة القنصلية للهدنة، ومبوافقته
رتبها املندوب السامى مع األمني العام للجامعة العربية يف أريحا يف اليوم السابع من شهر مايو 

حتى نهاية  -مايو -، ووافق اليهود عليها ورست بالفعل من صباح الثامن من أيار1948
  .االنتداب

  1948/5/14سوء الحالة وخطورتها يف القدس بعد 

الهدنة القنصلية التي عينها مجلس األمن مـن قناصـل فرنسـا والواليـات استطاعت لجنة 
املتحدة وبلجيكا لتعمل عىل ايجاد هدنة يف القدس، أن تحصـل عـىل موافقـة العـرب واليهـود 
عىل متديد تلك الهدنة التي رتبها املنـدوب السـامى، وال سـيام بعـد أن فشـلت مسـاعى وفـد 

  .س مدينة مفتوحةالصليب األحمر الدويل األعتبار القد

  )قبل امليالد 597(حصار القدس 

ملـك بابـل حـاول احـتالل مرصـ  نبوخذ نرصـقبل امليالد السنة الرابعة من حكم  601يف 

دى لثورة عدة دول يف بالد الشـام كانـت خاضـعة لـه منهـا وفشل وتكبد خسائر جسيمة مام أ 

حسب سـجل األخبـار . ملكها يهوياقيم عن دفع الجزية لنبوخذ نرصالتي توقف  مملكة يهودا

  .قبل امليالد 587يف ) 16مارس (رص القدس وسقطت يف الثاين من آذار ن البابلية حارص نبوخذ

أخرج نبوخذ نرص ممتلكات القدس وجميع خزائن الهيكل ونفى امللك الجديد وحاشـيته 

ـة آالف إىل بابـل مـنهم حزقيـال واألعيان مع قسم كبري من سكان اململكة يصـل  عـددهم عرش

موصـوف يف  السـبي البـابيلهـذا . حسب الكتاب املقدس مل يبق أحد إال فقراء األرض. ودانيل

  .العهد القديم

  مذبحة القديس بارتولوميو 

احتدم الرصاع بني الكاثوليـك والربوتسـتانت يف فرنسـا عـام  .مذبحة القديس بارتولوميو 

ني الكاثوليك بقيادة امللك شارل التاسع الذي دفعت ابنها امللكة كـاترين دي ميـدتش ب.م1572

يف يوم عقـد قـران امللـك نافـار، حيـث اجتمـع اآلالف مـن .وبني زعامء الربوتستانت الفرنسيني

ألف شـخص يف هـذه  30الربوتستانت، كان ذلك يف عيد القديس بارتولوميو وقد قتل أكرث من 

 .ألف شخص بروتستانتي يف هذه املذبحة 30من  وقتل أكرث.الجرمية
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  الحرب القذرة يف األرجنتني 

شــهدت األرجنتــني سلســلة مــن االنقالبــات والحكومــات  .الحــرب القــذرة يف األرجنتــني

شـنت  1976يف عـام )  1931ولـد يف عـام ( وبعد االنقالب الذي أطـاح بـايزابريون  .العسكرية

قامت فرق املـوت  .قالبات داخل الحكومات العسكريةان )الحرب القذرة(الحكومة العسكرية 

لقد كان النـاس يختفـون بكـل سـهولة . املدعومة من الحكومة بخطف وقتل اآلالف من الناس

أصـبح  1981يف كـانون األول عـام .حتى أن أقاربهم مل يكونوا متأكدين من أنهـم مـاتوا أم ال ؟

وحــاول . يســا للجمهوريــة يف األرجنتــنيرئ)  1926ولــد يف عــام ( الجــرنال ليوبولــدو غــاليتريي 

  .تم قتل أربعة من الخاطفني.غاليتريي االستيالء عىل جزر فوكالند يف بريطانيا

  معركة قرقر 

  .شور احتالل بالد الشامآ محاولة ملك  معركة قرقر بسبب

شور وجيوش بسن حدد األول باشرتاك من امللوك الـذين نـارصوه ضـد آ بني جيوش ملك  

  .م.ق853وقائع هذه املعركة يف منطقة قرقر عىل العاصيسنة  جرت.االشوريني

  .انتهت هذه املعركة بدون نتيجة حاسمة :نتائج الحرب 

  معركة قرطاجنة

هـي إحـدى املعـارك التـي دارت : )  Battle of Cartagena باإلنجليزية(معركة قرطاجنة 

، والتي استطاع فيها الرومان الحرب البونيقية الثانيةخالل  هسبانياوالرومان يف  بني القرطاجيني

قاعدة القرطاجيني األساسية يف  قرطاجنة الجديدةاالستيالء عىل مدينة  سكيبيو اإلفريقيبقيادة 

  .شبه الجزيرة األيبريية

يربطها باليابسة مضيق بري من  شبه جزيرةكانت مدينة قرطاجنة الجديدة مشيدة عىل 

  .جهة الرشق

جوم، نقل سكيبيو معسكره إىل املضيق الربي، وبذلك حارص املدينة مانعا عنها أي قبل اله

، أن يحـارص املدينـة مـن وس اليلـوسجايأمر سكيبيو األسطول الروماين بقيادة . إمدادات برية

  .جهة البحر، وهكذا منع عنها اإلمدادات البحرية، فأصبحت املدينة معزولة متاما

بعد أن تصدى سكيبيو لهجوم من املدافعني عن املدينة، هاجم بقواته عرب املضيق، وأمـر 

  يبيو جدد سك. استطاعت حامية املدينة صد الهجوم األول. أسطوله بالهجوم عرب البحر
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الهجوم مبساعدة قوات إضافية، التي ساعدتها وجود عاصفة جوية جعلت من املياة ضحلة يف 

ويف الوقت . الجهة الشاملية مام مكن الرومان من مهاجمة القرطاجيني من الجهة الشاملية

  .نفسه، استطاع األسطول إخرتاق املدينة من الجنوب

ن استطاعوا بعـد فـرتة وجيـزة االسـتيالء سقطت قرطاجنة الجديدة يف أيدي الرومان الذي

بسقوط املدينـة، اسـتوىل الرومـان عـىل كميـات كبـرية مـن . عىل كل الساحل الرشقي لهسبانيا

  .املؤن، كام سيطروا عىل مناجم الفضة القريبة من املدينة

 حرب القرم

من  أكتوبر 4يف  والدولة العثامنية اإلمرباطورية الروسيةحرب القرم هي حرب قامت بني 

الدولــة الحــرب إىل جانــب  وفرنســا بريطانيــاودخلــت . م1856، واســتمرت حتــى 1853عــام 

التي أصبحت فيام  مملكة رسدينياالتي كان قد أصابها الضعف، ثم لحقتها  م1854يف  العثامنية

الدولـة عـىل حسـاب  لروسـياوكـان أسـبابها األطـامع اإلقليميـة . إيطاليـامملكة ) م1861(د بع

التي كانت مرسح املعـارك واملواجهـات، وانتهـت حـرب  شبه جزيرة القرموخاصة يف  العثامنية

  .وهزمية الروس هزمية فادحة اتفاقية باريسبتوقيع  م1856 مارس 30القرم يف 

، وكـان مرسـحها )م1853 يوليـو 3 هــ1269 شـوال 4(بدأت الحرب العثامنية الروسية يف 

التـي  رومانيـاألف جنـدي رويس بـاحتالل  35، حيث قام حوايل البلقاناألول يف أوروبا مبنطقة 

األوروبية أنهـا لـن تـدخل يف حـرب كانت تابعة آنذاك للدولة العثامنية، وأبلغت روسيا الدول 

شاملة ضد الدولة العثامنية، وأن مافعلته إجراء وقايئ لحني اعرتاف السلطان العـثامين بحقـوق 

  .، وأنها سوف تنسحب فور هذا اإلعرتافالقدسيف  كنيسة القيامةاألرثوذكس يف 

  معركة القسطل 

حتـى  1947كانت املوقف العسكري يف فلسطني مييل إىل صالح العرب منـذ بدايـة ثـورة 

وجه عـرب فلسـطني عـدة رضبـات موجعـة للصـهيونيني يف املـدن الرئيسـة  .1948نهاية آذار 

انتصارا  1948وسجلوا عليهم يف األيام العرشة األخرية من شهر آذار سنة  .وغريها من القطاعات

والثانية معركـة  ،آذار 24األوىل معركة شعفاط يف  .ساحقا يف معركتني كبريتني يف منطقة القدس

اشتدت بذلك وطأة الحصار العريب عـىل يهـود القـدس فـانقطع االتصـال .آذار 29الدهيشة يف 

  بسبب سيطرة. وال سيام منطقة تل أبيب ،بنيهم وبني املناطق األخرى
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رشيد عريقات وعبد الحليم ،املجاهدين العرب عىل كافة الطرق املؤدية إىل مدينة القدس 

  .هم وبني القوات الصهيونيةالجيالين وبهجة أبو غربية وخليل منون وفوزي القطب وغري 

كانت معركة القسطل رغم الظروف غري املتكافئة مثال رائعا مـن أمثلـة التضـحية ج نتائال

كانت أيضا انتصارا ضائعا نتيجة ضعف التسليح واألفتقـار  .الفردية والحامسة واإلندفاع العريب

  .تصالإىل التنظيم وقلة الذخائر وسوء الخدمات الطبية امليدانية ووسائل اإل 

  فتح القسطنطينية

فتح القسطنطينية هو انتصـار العثامنيـني ودخـولهم عاصـمة اإلمرباطوريـة البيزنطيـة يف 
وهذا ما أنهى االستقالل السيايس إلمرباطورية عاشت أكرث من ألف . 1453مايو عام  29الثالثاء 

مـام أدى لبـدء  وقد كان من آثار هذا الفـتح هجـرة علـامء بيـزنطيني إىل أوروبـا الغربيـة. عام
وسـاعد الفـتح عـىل اسـتقرار . الدراسات اإلغريقية الكالسيكية يف عرص النهضة األوروبية الحقا

وكثريا ما يقـرتح تـاريخ الفـتح كنهايـة  .السلطنة العثامنية وتوسعها يف رشق املتوسط و البلقان
  .للعصور الوسطى

نبوية بفتح القسـطنطينية، انتظر املسلمون أكرث من مثانية قرون حتى تحققت البشارة ال
األيـام وكـر السـنني، وظـل هـدفا  ورمـر عىل وكان حلام راود القادة والفاتحني مل يخب جذوته 

مشبوبا يثري يف النفوس رغبة عارمة يف تحقيقه حتى يكون صاحب الفتح هو محل ثنـاء النبـي 
ها، ولـنعم الجـيش لتفتحن القسطنطينية، فلنعم األمري أمري : "يف قوله) عليه وسلم الـلـهصىل (

  ".ذلك الجيش

 أسـواروعزم محمد الفاتح أن يبني قلعة عىل الجانب األورويب من البوسفور يف مواجهـة 
القسطنطينية، وقد جلب لها مواد البناء وآالف العامل، واشرتك هو بنفسه مع رجـال دولتـه يف 

  .أعامل البناء، وهو ما ألهب القلوب وأشعل الحمية يف النفوس

مرباطور قسطنطني إىل محمد الفاتح بالعدول عن إمتام القلعة التي تشكل خطرا توسل اإل 
ومىض يف بنائه، وبدأ البيزنطيون يحاولون هدم القلعة واإلغارة عىل عامل البناء،  ىبعليه، لكنه أ 

وتطورت األحداث يف مناوشات، ثم مل يلبث أن أعلـن السـلطان العـثامين الحـرب رسـميا عـىل 
ة، وما كان من اإلمرباطور الرومي إال أن أغلق أبواب مدينته الحصـينة، واعتقـل الدولة البيزنطي

جميع العثامنيني املوجودين داخل املدينة، وبعث إىل السلطان محمد رسالة يخربه أنه سيدافع 
كل منهام للقاء املرتقب يف أثناء ذلـك  يتأهبانوأخذ الفريقان . عن املدينة آلخر قطرة من دمه

طور قسطنطني يف تحصني املدينة وإصالح أسوارها املتهدمـة وإعـداد وسـائل الـدفاع بدأ اإلمربا
  .املمكنة، وتجميع املؤن والغالل
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وصل السلطان العثامين يف جيشه الضـخم أمـام األسـوار الغربيـة للقسـطنطينية املتصـلة 
ونصـب ) م1453مـن إبريـل  5= هــ805مـن رمضـان  12(بقارة أوروبا يوم الجمعـة املوافـق 

، ونصبت املدافع القوية البعيدة املدى، و "رومانويس"ادقه ومركز قيادته أمام باب القديس رس 
ألف مقاتل، مل يسبق أن طوقـت  265طوقت القسطنطينية من الرب والبحر بقوات كثيفة تبلغ 

مـن  6= هــ 805مـن رمضـان  13(مبثلها عدة وعتادا، وبدأ الحصار الفعيل يف السبت املوافـق 
أن يسـلم املدينـة إليـه وتعهـد " قسـطنطني"، وطلب السلطان مـن اإلمرباطـور )م1453إبريل 

باحرتام سكانها وتـأمينهم عـىل أرواحهـم ومعتقـداتهم وممتلكـاتهم، ولكـن اإلمرباطـور رفـض؛ 
  .معتمدا عىل حصون املدينة املنيعة ومساعدة الدول النرصانية له

ها ودقت الطبول وكانت مفاجأة وما كاد الصبح يسفر حتى نرشت السفن العثامنية قلوع
وبعد نقـل السـفن أمـر السـلطان محمـد بإنشـاء جرسـ ضـخم . مروعة ألهل املدينة املحارصة

داخل امليناء، عرضه خمسون قدما، وطوله مائة، وصفت عليه املدافع، وزودت السفن املنقولة 
ن إحـراق السـفن باملقاتلني والسالمل، وتقدمت إىل أقرب مكان مـن األسـوار، وحـاول البيزنطيـو 

العثامنية يف الليل، ولكن العثامنيني علموا بهذه الخطة فأحبطوها، وتكـررت املحاولـة ويف كـل 
الهجـوم الكاسـح وسـقوط املدينـة اسـتمر الحصـار بطيئـا . مرة يكون نصيبها الفشل واإلخفاق

نون مرهقا والعثامنيون مستمرون يف رضب األسوار دون هـوادة، وأهـل املدينـة املحـارصة يعـا
نقص املؤن ويتوقعون سقوط مدينتهم بني يوم وآخر، خاصة وأن العثامنيني ال يفتئون يف تكرار 
محاوالتهم الشـجاعة يف اقتحـام املدينـة التـي أبـدت أروع األمثلـة يف الـدفاع والثبـات، وكـان 
السلطان العثامين يفاجئ خصمه يف كل مـرة بخطـة جديـدة لعلـه يحملـه عـىل االستسـالم أو 

. لح، لكنه كان يأىب، ومل يعد أمام السلطان سوى معاودة القتال بكل ما ميلك من قوةطلب الص
، وكـان السـلطان )م1453مـن مـايو  29= هــ857من جامدى األوىل  20(ويف فجر يوم الثالثاء 

ألف مقاتل أمام البـاب الـذهبي،  100العثامين قد أعد أهبته األخرية، ووزع قواته وحشد زهاء 
ألفا، ورابـط السـلطان يف القلـب مـع الجنـد اإلنكشـارية، واحتشـدت يف  50ة وحشد يف امليرس 

بدأ الهجوم برا وبحرا، واشتد لهيب املعركـة وقـذائف املـدافع يشـق دويهـا -سفينة  70امليناء 
عنان السامء ويثري الفزع يف النفوس، وتكبريات الجند ترج املكـان فيسـمع صـداها مـن أميـال 

دينة يبذلون كل ما ميلكون دفاعـا عـن املدينـة، ومـا هـي إال سـاعة بعيدة، واملدافعون عن امل
ويف أثناء هـذا الهجـوم . حتى امتأل الخندق الكبري الذي يقع أمام السور الخارجي بآالف القتىل

يف ذراعـه وفخـذه، وسـالت دمـاؤه بغـزارة فانسـحب للعـالج رغـم " جستنيان"املحموم جرح 
ته ومهارتـه الفائقـة يف الـدفاع عـن املدينـة، وضـاعف توسالت اإلمرباطـور لـه بالبقـاء لشـجاع

العثامنيون جهدهم واندفعوا بسالملهم نحو األسوار غري مبالني باملوت الذي يحصدهم حصـدا، 
حتى وثب جامعة من االنكشارية إىل أعىل السور، وتبعهم املقاتلون وسهام العدو تنفذ إلـيهم، 

  يون أن يتدفقوا نحو ولكن ذلك كان دون جدوى، فقد استطاع العثامن
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املدينة، ونجح األسطول العثامين يف رفع السالسل الحديدية التي وضعت يف مدخل الخليج، 
وتدفق العثامنيون إىل املدينة التي سادها الذعر، وفر املدافعون عنها من كل ناحية، وما هي 

  .تحنيإال ثالث ساعات من بدء الهجوم حتى كانت املدينة العتيدة تحت أقدام الفا

  معركة القصاصني

  .ستعامر الربيطاينحدى معارك املقاومة املرصية لال إ 

  .إنتهت بتفوق القوات الربيطانية.معركة وقعت بني القوات املرصية والقوات الربيطانية

ــا يف  1882أغســطس  28يف  ــاء تقــدم الجــيش الربيطــاين غرب ) محافظــة(هســامعيلياال أثن

اهام حورص من قبل األهايل العزل فطلب اإلمداد مبزيـد محافظة اإلسامعيلية بقيادة جرنال جر 

مساء مام مكنـه مـن القيـام مبذبحـة  8:45عرصا فوصلته الساعة  4:30من الذخرية يف الساعة 

  .ستيالء عىل مرصيف مرص مام مهد لربيطانيا اال .كبرية بني األهايل

  معركة القرص الكبري 

بـني سـلطان املغـرب أحمـد الرابـع .ىل املغربإلستيالء الربتغاليني ع .معركة القرص الكبري 

جـرت املعركـة يف القرصـ الكبـري والتـي اسـتطاع فيهـا  1599يف عـام .وجيشه وبـني الربتغـاليني

السلطان من السيطرة التامة عىل املوقف يف هذه املعركة بعد أن كبـد الربتغـاليني الخسـائر يف 

  .ذبحة وجلهم من الربوتستانتألف شخص يف هذه امل 30قتل أكرث من .األرواح واملعدات

   1882قصف اإلسكندرية يف العام 

قاد األسطول الربيطـاين . 1882يوليو  13-11بواسطة أسطول البحر املتوسط الربيطاين بني 

سفينة حرب من طراز أرون كـالد  15، أسطوله تكون فريدريك بوتشامب سيموراألدمريال سري 

أبحرت السفن إىل اإلسكندرية عندما اندلعت ارضابات وتم أثناءها قتل . للبحرية امللكيةتابعة 

ــني ــىل. أوربي ــة ع ــأمني الحامي ــة لت ــاء املدين ــة إىل مين ــرب الربيطاني ــفن الح ــلت س أرواح  وص

  .بدأ أحمد عرايب يف زيادة تحصيناته يف امليناء. ووممتلكات الرعايا الربيطانيني

  معركة القصري

كم جنوب غريب كربالء وحدثت املعركة بني قبيلة الظفري وقوات األخوان  70تقع القصري 

خـوان ينرشـون الرعـب يف املنطقـة وتعـود أهميتهـا لوجـود أبـار مـاء خـذ األ أ فقد ، يف القصري

  نتصار كبري لقبيلة الظفري انتهت بام 1921عام .يهاف
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  قضة يوم

وكان يوما مشهودا من أهم األيام بتاريخ سالف أيام العرب بالعراق وهو الـذي انترصـت 

به بكر عىل تغلب انتصارا حاسام فطردتها من مناطق البحرين والياممـة وهنـا امتـدت منـازل 

رات وبسـبب النـزاع بـني عبـد قـيس وإيـاد قبائل بكر ومنهم بنو شيبان حتى هيـت عـىل الفـ

  .سكنت قبائل إياد يف سواد العراق

عليه وسلم وبدء ظهور  الـلـهامتدت الرصاعات بالعراق حتى يف أيام الرسول محمد صىل 

اإلسالم وانتشاره وقد كان بنو شيبان وهـم كـام ذكرنـا بطـن مـن ربيعـة قـد سـكنوا البحـرين 

بائل بكر بن وائل ومتيم يف بادية العراق وكـان بـالبحرين والعراق مع قبائل عبد قيس وبقية ق

ملك يخضع ألوامر الفرس يسمى املنذر بن ساوى ونتيجة الستمرار الرصاعات بني بكر وتغلـب 

الشـهرية ) يـوم الفـرات(متكنت بكر من طرد تغلب من جنوب العراق وتجىل ذلـك يف واقعـة 

م بنـي شـيبان عـىل تغلـب وطردهـا مـن حني أجهز جيش البطل مثنى بن حارثة الشيباين زعي

غرق العديد منهم يف نهر الفرات حتى ألصبح ذلـك اليـوم مـن أ العراق وقتل كثريا من رجالها و 

أيام تاريخ العرب يف العراق وإخوانهم يف الجزيرة العربية وافتخرت بذلك بكر كلها وقال شاعر 

عىل حـني قـد أعيـا *** يكة سيفهومنا الذي غىش الدل بني شيبان يف حق املثنى وفرسه الدليكة

فالذي غيش الدليكة هو املثنى والذي شد الريك هو مرة بن هامم وغريب الشام  الفرات كتائبه

عز دارا وال أ أن وليس بالعرب ( هو ابن القلوس بن النعامن وهنا ذكر بن األثري عن بني شيبان 

  .)منع جارا وال أكرث حليفا من بني شيبانأ 

ني شيبان وبقية قبائل بكر بـالعراق يف أخصـب مناطقـه وأهمهـا يف ولقد عاشت قبيلة ب

نظر القبائل العربية وحتى الدولة الفارسية الطامعة فهي يف تخوم العراق مـام جعلهـم هـدفا 

عىل الدوام ولكنهم طاملا اتخذوا من الصحراء التي تتصل بالجزيرة العربية خري ظهريا لهم عـىل 

هجامت الغزاة من القبائـل والفـرس لـذا نـرى إن التوسـع يف  أطراف الفرات حني كانوا يتقون

دراسة اثر تلك القبيلة عىل سري تـاريخ العـراق يف بـدايات اإلسـالم لهـو مهـم جـدا فهـي التـي 

جمعت الروح الوثابة إىل الصمود الرائع بالقوة والشكيمة والصرب والعزمية وثبتت برجاالتهـا يف 

درجات الشـجاعة واإلقـدام حـد الهـوس نتيجـة رضوب  املآزق واملحن والحروب ورضبوا أروع

فانني الحرب والقتال والنزال ومقارعة الجبابرة واألبطال سيام وقد كانت لهم كبـري أ الفروسية و 

الخربة يف قتال الفرس عىل مر الدهر فكل تلك العوامـل مجتمعـة إىل جانـب دعـوة املسـلمني 

نهـرا مـن أ العراق الذي تطلب فـيام بعـد  للنجدة وتحرير ثغر الجزيرة هي التي يرست تحرير

  ...الدماء وتضحيات جسام حتى إمتام النرص
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  معركة القطمون 

قيمة عسكرية كربى عرفها الصـهيونيون فسـعوا  ،نظرا ملا لهذا الحي، ولبناء الدير بالذات

يف حني أهمـل سـكان الحـي تحصـينه وتركـوا مهمـة  1948واخر شهر نيسان أ إىل احتالله منذ 

وكانوا قلـة بقيـادة املناضـل إبـراهيم  ،عنه للمجاهدين من قوات جيش الجهاد املقدسالدفاع 

ومل يكن هؤالء مزودين باألسلحة الكافية ألن رقابة سلطات االنتداب الربيطانيـة عـىل  .أبو دية

بينام كانت هـذه  ،إدخال السالح إىل الفلسطينيني من الخارج وعىل حمله ونقله كانت شديدة

بـني قـوات جـيش الجهـاد املقـدس وبـني القـوات .ا تتغاىض عن تسـليح اليهـودالسلطات ذاته

  .هكذا سقط أجمل حي عريب يف القدس بسبب تفوق العدو العددي الكبري - .الصهيونية

 مذبحة القلعة

محمد عيل مذبحة القلعة، أو مذبحة املامليك هي واقعة شهرية يف التاريخ املرصي دبرها 

إلرسال حملة للقضاء  الباب العايل، فعندما جاءته الدعوة من املامليكللتخلص من أعدائه  باشا

إىل القلعة بحجة التشـاور معهـم،  املامليك، دعا زعامء يةالجزيرة العربيف  الوهابينيعىل حركة 

ثم أغلق خلفهم األبواب الضخمة وأمر جنوده بإطالق النار عليهم، ويـروى أن بعـض املامليـك 

رب بتسلق أسوار القلعة وركوب أحصنتهم والهرب إىل الصعيد املرصي من بيـنهم استطاعوا اله

بيهة مبذبحـة سنني ليقتل بخدعة ش 3الذي هرب بالسودان ثم رجع بعدها بحواىل  إبراهيم بك

  .القلعة

  باشا الظوغيلوقد كانت هذه الفكره هي فكرة 

  .ميالدية 1811لعام  مارس 1وقد وقعت هذه املذبحة يف يوم 

نفراد بسلطة مرص فكـان عليـة الـتخلص مـن الزعامـة الشـعبية عىل يريد اإل  كان محمد

امليـك واكرث املشاكل التي واجهت محمد عىل هم امل 1815قتلة والجند األلبانيني الذين حاولوا

 ملرص وكانوا دامئني التمـرد واإلزعـاج ملحمـد عـىل فلـم نينهم الحكام األصليأ الذين كانوا يرون 

 اءتنفع معهم محاوالت الصلح واألرضاء باالموال التي قام بها محمد عىل حتى انـة أراد اسرتضـ

عدة زعيم املامليك واعطاة حكم الوجة القبىل مقابل فريضة من املـال وعـدم مسـا) مراد بك(

املامليك لالنجليز ولكن مل يجد هذا معهم حتى جاءت الفرصة ملحمـد عـىل وأرسـل السـلطان 

العثامين ملحمد عىل يطلب منة تجهيـز الجيـوش والخـروج ملحاربـة الحركـة الوهابيـة يف شـبة 

كانـت يف بـدايتها تـدعو لالتجـاه ) محمد ابـن عبـد الوهـاب(الجزيرة العربية وهي تنسب إىل

  خرج الجيشحيث عىل قلق محمد  ،فت إىل االتجاه السيايسالديني ثم انحر 
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دون حامية فسوف يفكر املامليك يف انتهاز هذه  اوحيد يف هذا الوقت وترك محمد عيل 
لذلك فكر محمد عىل يف انتهاز هذة الفرصة والقضاء عليهم حيث فكر  ،الفرصة والقضاء علية

سوف يقيم حفال لتوديع الجيش  أنهبحجة  ن يأتوا إىل القلعةأ يف أن يدعو زعامء املامليك 
وذهبت الدعوة إىل املامليك يف كل صوب من أركان مرص من  ،الخارج ملحاربة الوهابني

مرشقها إىل مغربها ومل يشك زعامء املامليك يف نية محمد عىل بل استعدوا وارتدوا املالبس 
  .لهم يف الحياةالرسمية استعدادا للحفل وهم ال يعلمون انه سوف يكون أخر يوم 

للحفل وجاء زعامء املامليـك ) محمد عىل(استعد) 1811مارس1( ملشؤوموىف يوم الحفل ا
بكامل زينتهم يركبون عىل أحصنتهم وبعد أن انتهى الحفل الفـاخر دعـاهم محمـد عـىل لـيك 

  .ميشون يف موكب الجيش الخارج للحرب

بـواب والحـراس الـذين وىف هذه اللحظة بعد ماخرج الجيش من باب القلعة أغلقـت األ 
فقـد كانـت هـذه .كانوا يديرون رؤوسهم للمامليك استداروا لهم وانطلقت رصاصة يف السـامء

انهال الرصاص من كل صـوب ومـن كـل مكـان  ،هي اإلشارة لبدء مذبحة مل ينسها التاريخ يوما
  .عىل املامليك

اح ضـحيتها أكـرث لتكون مرسحا ملذبحة القلعـة والتـي ر " العزب"والرس وراء اختيار باب 
هو أن الطريق الذي يؤدى إىل بـاب العـزب و من خمسمئة رجل من رؤوس املامليك وأعيانهم 

منحدر تكتنفه الصخور عىل الجانبني، حيـث ال مخـرج وال مهـرب، لقـد  يما هو إال ممر صخر 
  .كان األمر خدعة انطلت عىل املامليك ونفذتها مجموعة من جنود محمد عىل بإحكام

منحدرا إىل باب العزب، ومل يكد هؤالء الجنود يصلون إىل البـاب حتـى ارتـج  سار املوكب
الباب الكبري وأقفل من الخارج يف وجه املامليك وتحول الجنود برسعة عـن الطريـق، وتسـلقوا 
الصخور عىل الجانبني، وراحوا ميطرون املامليك بوابل من الرصـاص، أخـذت املفاجـأة املامليـك 

فوىض، وحاولوا الفرار، ولكن كانت بنادق الجنود تحصدهم يف كل مكان، وساد بينهم الهرج وال
ثم انهالت الطلقات مدوية من أمامهم ومن خلفهم ومن فوقهم تحصد أرواحهـم جميعـا بـال 
رحمة، حتى قيل أن عدد القتىل يف هذه الواقعة قارب الخمسمئة ومن نجا منهم من الرصاص 

ــ من هذه املجزرة سوى أمني بك الذي هرب بحصـانه  فقد ذبح بوحشية، ومل ينج ــ كام يقال
من فوق أسوار القلعة، ويقال إنه فر متخفيا إىل سوريا ومات هناك بعد هـذه الحادثـة بعـدة 

  .سنوات

وصل خرب تلك املذبحة إىل الجامهري املحتشدة يف الشوارع ملشاهدة املوكب فرسى الذعر 
واق، وهرع الجميع إىل بيـوتهم، وخلـت الشـوارع بينهم، وتفرق الناس، وأقفلت الدكاكني واألس

  .والطرقات من املارة
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  مذبحة قلقيلية 

نقم الصهيونيون عىل أهايل قلقيلية قبل فرتة طويلة ألنهم رفضوا رغم اإلغراءات بيـع أي 

شرب من أراضيهم إليهم وتصدوا لكل األعامل العدوانيـة التـي قـام بهـا صـهيونيو املسـتعمرات 

  .راضيهم وأرايض القرى املجاورةألالستيالء عىل 

  .بني الجيش االرسائييل وصهيونيي املستعمرات وبني أهايل قلقيلية 

شعر سـكان قلقيليـة بـالخطر التوسـعي الصـهيوين منـذ صـدور قـرار التقسـيم فأخـذوا  

. يستعدون للدفاع عن قريتهم وجمعـوا مبـالغ كبـرية مـن املـال اشـرتوا بهـا السـالح والـذخرية

مناضل مسـلح تعـاونوا فـيام بيـنهم عـىل حراسـة أراضـيهم ورد  1.200رية قرابة وأصبح يف الق

 .انسحب العدو بعد أن عاث بالقرية فسادا وتدمريا .العدوان عنها

  )  حادث القنبلة( معركة 

كون الثوار األرمن جمعيات إرهابيـة ضـد املسـلمني مـن رعايـا ) حادث القنبلة ( معركة 

 الدولة العثامنية وخارجهـا، وأحـدثوا اضـطرابات داميـة، وذلـك الدولة العثامنية، داخل أراىض

  .بتنظيم ماسوىن مع جمعية الطاشناق األرمنية

م كلف إدوارد جورج اليهودي الفرنيس الجنسية يهود سويرسا بالتعاون مع  1789يف عام 

كـون الطاشناق؛ إلدخال عربة إىل إستانبول فوصلت إىل إستانبول قطعة قطعة، وتـم تركيبهـا لت

قنبلة جحيم تنفجر يف الوقت الذي يخرج فيه السلطان عبد الحميد من مسجد محمد الفـاتح 

بعد صالة الجمعة، فانفجرت، ومل يتم لهم ما أرادوا، ووقع اشتباك مع رجال الحـرس السـلطاين 

بني يهود سويرسا بالتعاون مع جمعية الطاشـناق األرمنيـة ورجـال الحـرس السـلطاين .والرشطة

  .األتراكوالرشطة 

لقي عرشون من اليهود واألرمن مرصعهم، وقبض عـىل املنفـذين األرمـن بالبـاب العـاىل، 

ومل يكن حادث . فتدخل السفري السويرسي لحاميتهم بحجة االمتيازات األجنبية، وتم له ما أراد

  .القنبلة املحاولة الوحيدة لألرمن الغتيال السلطان عبد الحميد

  )قنرسين(معركة 

التنقل التابعـة ووحدة الفرسان رسيعة  اإلمرباطورية البيزنطيةالحارض بني  وقعت معركة
مـيالدي يف منطقـة  637وكان ذلك يف شهر يونيـو مـن عـام . لجيوش الخالفة اإلسالمية الراشدة

 .الحارض عىل بعد ثالثة أميال إىل الرشق من بلدة قنسرين الواقعة يف سوريا الحالية
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 املدينـة املنـورة الخالفـةإىل عاصـمة  عمر بـن الخطـابوعودة الخليفة  فتح القدسبعد 
ليفتحهـا مجـددا،  القيرصـيةوفق تعليامت الخليفة عمر بجـيش إىل  يزيد بن أيب سفيانتوجه 

، حيـث أنهيـا واألردن فلسـطنيإلعـادة فـتح  ورشحبيل بن حسـنة عمرو بن العاصبينام توجه 
البالغ  خالد بن الوليدبجيشه مع  أبو عبيدة بن الجراحمهمتهام يف نهاية ذلك العام، كام توجه 

  .شامل سوريالغزو  القدس ألف مقاتل من 17عدده 

التـي  حمـصالتي كانت بيدي املسـلمني وتـابع مسـريته إىل  دمشقزحف أبو عبيدة إىل 
رسيـة "ت بقدومه، وكان يسعى للوصول إىل قنرسين التي كان خالد يقرتب إليها عىل رأس رحب

 وصلت هـذه الرسـية إىل منطقـة الحـارض. كطليعة لجيش أيب عبيدة" رسيعة الحركة الفرسان
  .عىل بعد ثالثة أميال إىل الرشق من قنرسين حيث تعرضت إىل هجوم بيزنطي

بدأت املعركة يف منطقـة الحـارض  ،سميناوكان قائد الحامية البيزنطية يف قنرسين يدعى 
التي تشكل سهال يبعد ثالثة أميال عن قنرسين، حيـث نرشـ خالـد وحدتـه رسيعـة التنقـل يف 
الوضعية القتالية، بيـنام شـكل مينـاس جيشـه يف جنـاحني وقلـب، وكـان عـىل رأس جيشـه يف 

ينـاس يف وبعد برهة حـدث يشء فظيـع، فقـد قتـل م. املقدمة كام كان خالد يف مقدمة جيشه
نترش نبأ مقتلـه بـني الجنـود استشـاط الجنـود البـزنطيني ااملراحل املبكرة من املعركة، وعندما 

ولكنهم تعـرثوا يف مواجهـة . هجوما عنيفا ووحشيا إنتقاما ملقتل قائدهم املحبوب أواغضبا وبد
  .أكرث املقاتلني إمتيازا يف ذلك الوقت

 الجـيش البيزنطـيلجيش ليقوم مبهاجمة وأخذ خالد قسام من الفرسان من أحد أجنحة ا
من الخلف مام تسبب بزعزعة كامل الجيش البيزنطي، مام أدى بدوره إىل فشـل الغـرض مـن 
ذلك اإلندفاع البيزنطي يف القتال، إنتقاما وغيظا، حيـث مل يـنج أحـد مـن الـروم البيـزنطيني يف 

 .معركة الحارض

  م1919ثورة القنيطرة 

  جزء من معارك حوران 

ـايري ضـد اإلسـتعامر األ هي ثورة قامت يف جنوب سـوريا بقيـادة  ردين عـيل خلقـي الرش
السـوريني ضـد  إخـوانهمالردن اىل جانـب الفرنيس يف سوريا وهـي دليـل كبـري عـىل مشـاركة ا

  .ستعامراال 

م، أكرب الهبات الشعبية ضد الجيش 1919بعد ثورة الجوالن األوىل يف كانون األول 
يف  فواز باشا الربكات الزعبيالشيخ الثائر املجاهد الفرنيس قبل معركة ميسلون، وعن دور 

عندما عرفت النوايا الفرنسية يف سورية، بدأت حرب املجاهدين ضد «:نهأ هذه الثورة، هو 
التواجد الفرنيس يف السواحل السورية، وأقوى هذه الفعاليات الشعبية هي ثورة القنيطرة 

  التي 
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حمد مريود، واالمري أ جاهدان قادها الحاكم العسكري للجوالن اللواء عيل خلقي الرشايري، وامل
وقد قمعت القوات الفرنسية هذه  .الرمثامحمود الفاعور، وكانت قوات هذه الثورة من 

  .م1921األول  ـهلـلولجأ الثوار اىل األردن يف عهد امللك عبدا.الثورات جميعها

  :معركة قوصوة

تخـذها عاصـمة اثـم .هاجم السلطان العثامين مراد األول شبه جزيرة البلقان وفتح أدرنة

بعـد أن انترصـ عـىل الرصـب والبلغـار يف .وقد نجح مراد األول يف فتح البلقان.للدولة العثامنية

   .ولكن رصبيا طعنته فقتلته.م 1389معركة قوصوه سنة 
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  "ك " معارك حرف 

   معركة كابوا األوىل

وجيشــني  حنبعــلبقيــادة  القرطــاجينيم بــني .ق 212دارت معركــة كــابوا األوىل يف عــام 

قـوات وفيها هزمـت ال. وأبيوس كالوديوس بولترش كوينتوس فالفيوس فالكوسرومانيني بقيادة 

كانت املعركة . الرومانية، لكنها متكنت من الفرار، واستطاع حنبعل رفع الحصار عن كابوا مؤقتا

  .نرصا تكتيكيا للقرطاجيني

. وتـارنتيوم ريجيـومع القرطـاجيني باسـتثناء بأكمله قـد تحـالف مـ اإليطايلكان الجنوب 

تعرضت مدينة كابوا كربى مدن الجنوب اإليطايل وقاعدة حنبعل الشتوية والتي تحالفت معـه 

لذي فيه حنبعل يحارص قلعة مدينة تارنتيوم، بعد أن استوىل عـىل تلـك ، يف الوقت اكانايبعد 

  . املدينة

عىل الرغم من أن املعركة مل تسفر عن أي نتائج حاسمة، إال أن الرومان قرروا االنسـحاب 

تحرك فالكوس . رمبا كان السبب يرجع إىل خسائرهم أم كانت اسرتاتيجية متعمدة. من كامبانيا

بعد أن اسـتقرت األوضـاع يف كـابوا، قـرر ". لوسانيا " حني إتجه بولترش إىل ، يف "كوماي " نحو 

  .حنبعل مالحقة بولترش

  معركة كابوريتو

  1917إحدى معارك الحرب العاملية األوىل 

هي معركة مهمة بني القوات النمساوية تساندها القوات ) Caporetto(معركة كابوريتو 

 نـوفمرب 7-أكتـوبر 24حدثت يف الفـرتة  الحرب العاملية األوىلاألملانية وبني القوات اإليطالية يف 

  .، وانتهت بانتصار القوات األملانية والنمساوية1917

بدءا من  واإلمرباطورية النمساوية املجرية إيطاليابعد سلسلة من املعارك الدموية ما بني 

، مل يحرز أي من الطرفني نرصا حاسام ومـن كـان مصـري )معركة إيسونزومن بينها ( 1915مايو 

   .)كام حدث يف الجبهة الفرنسية(هذه الجبهة هو الثبات 

، ولبـت هـذه األخـرية النـداء، إذ أملانيـاقام النمساويون بطلب املسـاعدة مـن حليفـتهم 

  . Belowأرسلت قوات يقودها القائد األملاين أوتو فون بيلوف 
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رنا أنذر القـوات وبالرغم من أن كادو  1917أكتوبر  24النمساوي يف  -بدأ الهجوم األملاين 

  . اإليطالية من الهجوم املرتقب، لكن مل يبال أحد من الضباط املسؤولني يف الجبهة بهذا اإلنذار

كانت النتيجة تراجعا إيطاليا مخيفا، لدرجة أنه كاد أن يؤدي إىل انهيار الجبهة اإليطاليـة 

إىل إرسـال قـوات إىل  والواليـات املتحـدة، وفرنسا، بريطانيابكاملها، مام حدا بالحلفاء الغربيني 

نـوفمرب عـىل  7النمسـاوي يف  -الجبهة اإليطالية وأدى هذا التعاضد إىل إيقاف الزحف األملـاين 

  . اإليطالية البندقيةعىل مداخل مدينة  Piaveف نهر بيايف ضفا

  1797: معركة كالديريو

   .حدى معارك الحملة اإليطالية األوىل لنابليون بونابرتإ 

   .يش الفرنيس بقيادة نابليون والقوات النمساويةمعركة وقعت بني الج

عـىل يـد القـوات النمسـاوية التعزيزيـة " معركـة كالـديريو"هزم فيها الجيش الفرنيسـ   

  ."ألڤنسيكجوزيف " املشريبقيادة 

  معركة كالكتا 

صدامات بني الهندوس واملسلمني بسبب مطالبة املسلمني بإقامة دولـة خاصـة بهـم مـع 

انترشت الجثث يف شوارع كالكتا بعد أن حدثت صـدامات .اقرتاب موعد االستقالل لدولة الهند

وحملـوا  ،غادروا املساكن ،الفوىض هرب الناس إىل الحقولبني الهندوس واملسلمني  وسط تلك 

اسـتمرت حركـة املهامتـا غانـدي  .ما استطاعوا حمله من ممتلكاتهم هربا مـن القتـل والنهـب

  .تتعاظم يف أنحاء الهند وتطالب باستقالل الهند عن االحتالل الربيطاين

  م 531معركة كالينيكوم 

  رس بقيادة قباذنتصار الفانتهت بابني الفرس والرومان 

العرص الذهبي الثاين بدأ بعد امللك قباذ الثاين لعرشه، وبدعم من الهيفثليتـيس انطلقـت 

م واحتـل مدينـة ثيودوثيـوبليس يف أرمينيـا  502حملة امللك قبـاذاألول ضـد الرومـان سـنة يف 

ر الواقعـة عـىل ضـفاف نهـ) ديـار بكـر(م احتـل أميـدا  503لألمرباطورية الساسانية، ويف سنة 

م تم غزو بواسطة الهون الغربيني القادمني من القوقاز مام أدى إىل هدنة  505دجلة، ويف سنة 

م  525دفع خاللها الرومان اإلعانات املالية للفرس لصيانة التحصينات عـىل القوقـاز، ويف سـنة 

  قمع امللك قباذ األول الثورات يف الزيسا واستطاع اسرتداد جورجيا، واستطاع جيش
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 530قباذ األول هزمية الجيش البيزنطي بقيادة بيليساريوس املشهور مرتني، مرة يف سنة  امللك 

م يف معركة كالينيكوم، وبالرغم من أن امللك  531م يف معركة نيبيس، واملرة الثانية يف سنة 

الهيفثليتيس إال أنه نجح يف إعادة مقاتلة  قباذ األول مل يستطع أن يحرر نفسه من سيطرة

  .بعضها سمي عىل اسمهبنجاح، أسس امللك قباذ األول عدة مدن، الرومان

بدأ حربا أخرى مع الرومان، وبعد نجاح مبكر ) 302-293(يف عهد امللك الساساين نريسيه 

  .م296ضد اإلمرباطور جالرييوس قرب كالينيكوم عىل الفرات يف 

يض غـرب دجلـة يف املعاهدة التي جاءت نتيجة هذه الحرب، تـرك الساسـانيون كـل األرا

  .ووافقت اإلمرباطورية الساسانية أال تتدخل يف شؤون أرمينيا وجورجيا

م، ومـات مـن  301بعد هذه الهزمية الساحقة، امللـك الساسـاين نـرييس اسـتقال يف سـنة 

  .الحزن بعد سنة

  معركة كامبو تينييس

 نـابليونبـني الفيلـق الثـاين يف جـيش  1806مـارس  10دارت معركة كامبو تينييسـ يـوم 

املليك تحت قيادة الجـرنال ) إيطاليا (النابوليتاين تحت قيادة الجرنال رينري والجيش النابوليتاين 

بالتحـالف مـع  ك فرديناند الرابع من نـابويل وصـقليةامللر الذي اتخذه يف أعقاب القرا. داماس

، أعلـن نـابليون عركـة أوسـرتليتزماالئتالف الثالث ضد نابليون والنرص الحاسم عىل الحلفـاء يف 

أعلـن أخـاه جوزيـف ملكـا عـىل نـابويل، وبالتـايل غـزا . جنوب إيطاليانهاية حكم البوربون يف 

 15سـقطت نـابويل يف ). سنوات 7الغزو الثاين خالل ( 1806يف فرباير  مملكة نابويلالفرنسيون 

حيـث تحصـن جـيش  وكاالبريـامارس صمدت فقط قلعة جايتـا / فرباير وبحلول آذار / شباط 

  .نابويل

  معركة كاناي أو معركة كاين

 2، التي جـرت يـوم الحرب البونيقية الثانيةمعركة كاناي واحدة من املعارك الرئيسية يف 

حيث استطاع الجـيش . إيطاليالدة كاناي يف جنوب رشق بالقرب من ب م.ق 216اغسطس عام 

تحـت قيـادة  الرومـاينتحقيـق نرصـ حاسـم بهزميتـه الجـيش  حنبعـلتحت قيادة  القرطاجي

التكتيـك الـذي اسـتخدمه حنبعـل يف . لوسيوس أميليـوس بـاولوس وجـايوس ترينتيـوس فـارو

، أما من حيـث عـدد التاريخ العسكرييف  التكتيكات العسكريةاملعركة يعترب واحدا من أعظم 

  .قبل امليالد 105، يف عام معركة أراوسيوالقتىل، فهي ثاين أكرب هزمية للرومان بعد 



 
            

424 
 

 جبـال األلـب" حنبعـل"انية، عرب الجيش القرطاجي بقيادة مع بداية الحرب البونيقية الث

ويف  معركـة تريبيـاخالل فصل الشتاء، ورسعان مـا حققـوا انتصـارين هـامني عـىل الرومـان يف 

 فـابيوس ماكسـيموسوبعد معاناة من تلك الخسائر، اختـار الرومـان . معركة بحرية تراسيامنيا

استخدم فـابيوس أسـلوب املناوشـات ضـد حنبعـل، وقطـع خطـوط . للتعامل مع هذا التهديد

إال أن هـذه التكتيكـات مل تحـظ برضـا . اإلمداد عنه ورفض الـدخول معـه يف معركـة حقيقيـة

  .ومانالر 

بعد أن أفاق الشعب الروماين من صدمة انتصارات حنبعل السابقة، بدأوا يتساءلون عام 

حققته اسرتاتيجية فابيوس ماكسيموس يف التعامل مع القرطاجيني، فوجدوا أنها وفرت للجيش 

كانت اسرتاتيجية فابيوس محبطـة ألغلـب الشـعب . القرطاجي الفرصة إلعادة تنظيم صفوفهم

كام أنهم كانوا يخشـون مـن أنـه يف حالـة لـو . يتوقون لرؤية نرص رسيع يف الحربالذين كانوا 

 ، قد يشك حلفاء روما يف قدرة روما عىل حاميتهم، ويتحـالفونإيطالياجتياح ااستمر حنبعل يف 

  .مع القرطاجيني

  . كان الجيش القرطاجي مزيجا من محاربني من عدة مناطق عديدة

ومع تقـدم الرومـان، هبـت الريـاح القادمـة مـن . لتحم مشاة الجيشني يف وسط امليدانا

عىل الـرغم مـن . الرشق مثرية للغبار الذي نتج عن املعركة يف وجوههم وحاجبة لرؤية الرومان

. صعبة، إال أن الجنـود ال زالـوا قـادرين عـىل الرؤيـة بـالقرب مـنهمأن الغبار جعل من الرؤية 

أال وهو أن موقع املعركة كان بعيدا نوعا مـا، مـام اضـطر . هناك عامل آخر أثر يف سري املعركة

  .كال الجانبني للقتال ومل يكونوا قد أخذوا القسط الوافر من النوم

م حنبعـل عـىل املعسـكر واجه الرومان مشكلة أخـرى وهـي نقـص امليـاه بسـبب هجـو 

الضوضاء التي نتجـت عـن تقاتـل هـذا العـدد  باإلضافة إىل. الروماين يف اليوم السابق للمعركة

  . الهائل من القوات

ألف روماين مـن خـرية شـباب رومـا،  80وهكذا فقد قتل هانيبال يف ذلك اليوم املشؤوم 

  .منه شاب وهلك يافعفلم يبق بيت وبر ومدر وكبري وصغري وقنصل وحقري إال وقد خرس 

  گاوگاميال معركة

قـام اإلسـكندر بـالحج إىل  331يف ربيـع عـام .بعد إستيالء االسكندر املقـدوين عـىل مرصـ

ن و حيث كان املرصي ،زيوس لدى اليونان-رع-املعبد العظيم ووسيط الوحي آلهة الشمس آمون

م الجديـد ملرصـ رع وكـذلك كـان حـال الحـاك-لـه الشـمس أمـونإالقدامى يظنون بأنهم أبناء 

  اإلسكندر العظيم بأن الحج الذي قام به آىت مثاره وأصبح ابنا لآلله وذلك العتقاده بأن 
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أعاد ترتيب قواته يف صور بجيش مكون من  ،بالعودة إىل الشامل مرة اخرى. أصوله الـهية

فارس عابرا نهري دجلة والفرات وقابل داريوس الثالث عىل  7,000جندي مشاة و  40,000

وقد استطاع التغلب عىل . رأس جيش يبلغ مليون رجل بحسب املبالغات يف الكتابات القدمية

اكتوبر  1يف ) Battle of Gaugamela( گاوگاميالهذا الجيش و هزميته هزمية ساحقة يف معركة 

  .م.ق 331عام 

بح يف ما بعـد عـىل يـد أحـد ‘و يقال بأنه ذ) أسيوس(فر داريوس مرة أخرى كام فعل يف 

  .امهخد

  معركة كاون بوري 

متـرد الجنـود الهنـود ضـد سـيطرة رشكـة الهنـد  1857يف عام  .معركتا كاون بوري ولكناو

الربيطانية الرشقية، وقد التحق بعض األمراء الهنود بهذا التمـرد أمـال مـنهم يف اسـرتداد بعـض 

  .بني املتمردين الهنود وبني القوات الربيطانية.سلطانهم الذي فقدوه لربيطانيا

جرى قتال عنيف يف كاون بوري ولكناو وبـني الهنـود والقـوات اإلنجليزيـة  1857يف عام 

فقد الهنود الكثري من قواتهم املتمردة أحكمت الحكومة الربيطانية سـيطرتها عـىل الهنـد مـن 

  .رشكة الهند الرشقية

  معركة كاونبور 

التوقف عـن مامرسـة رفض املسلمون االنصياع ألوامر الهندوس من أجل  .معركة كاونبور

وهو الذي أعدمته قوات االحتالل بتهمة  ،العمل حدادا عىل موت الزعيم البنجايب باجات سينغ

وذلـك مـع اقـرتاب موعـد  ،مطالبة املسلمني بإقامـة دولـة خاصـة بهـم .اغتيال جندي بريطاين

ل املئـات قتـ 1931) آذار (  شـهر مـارس يف. وبني الهنـدوسنيبني املسلم.االستقالل لدولة الهند

وذلك وهكذا انترش الهندوس بالفؤوس والعيص يرضبون األطفال  ،من الهنود يف مدينة كاونبور

وأصـيب عـدد كبـري .قتل العديد من النساء واألطفـال والشـيوخ املسـلمني.والنساء حتى املوت

وأصبحت مدينة كاونبور أشـبه  ،هدمت البيوت واملساجد وأرضمت النريان فيها .منهم بالجراح

 .تكون مبدينة رضبها الزلزال ما

 معركة الكرامة

احـتالل  الجـيش اإلرسائـييلحني حاولـت قـوات  1968 آذار 21معركة الكرامة وقعت يف 

  وقد عربت النهر . ألسباب تعتربها إرسائيل اسرتاتيجية لنهر األردنالضفة الرشقية 
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الجيش فتصدت لها قوات . فعال من عدة محاور مع عمليات تجسري وتحت غطاء جوي كثيف

ويف . بقوة البحر امليت جنوب إىل األردنعىل طول جبهة القتال من أقىص شامل  العريب األردين

اشتبكت القوات العربية األردنية باالشرتاك مع الفدائيني الفلسطينيني وسكان  قرية الكرامة

يف عملية استمرت قرابة  الجيش اإلرسائييلضد  ح األبيضبالسال تلك املنطقة  يف قتال رشس 

ن إىل االنسحاب و عة، مام اضطر اإلرسائيليسا 16واستمرت املعركة أكرث من . الخمسني دقيقة

الكامل من أرض املعركة تاركني وراءهم وألول مرة خسائرهم وقتالهم دون أن يتمكنوا من 

ومتكن الجيش االردين يف هذه املعركة من تحقيق النرص والحيلولة دون تحقيق . سحبها معهم

 . ألهدافها إرسائيل

ـقية مـن النهـر  غـور األردنجرت أحـداث معركـة الكرامـة يف منطقـة  عـىل الضـفة الرش

  . قدسامل

والتـي كانـت خاضـعة إلدارة اململكـة  نهر األردنمن  لـضفة غربيةقبيل احتالل إرسائيل 

التي حافظ فيها الجيش العـريب األردين عـىل كامـل الضـفة  1948حرب األردنية الهاشمية بعد 

 مؤمتر أريحـامبا فيها القدس الرشيف وما ترتب عليها بعد ذلك من مؤمترات عىل غرار الغربية 

ع اململكة األردنية الهاشـمية، الذي طالبت مبوجبه زعامات فلسطينية بوحدة الضفة الغربية م

ونـتج عـن هـذا االحـتالل . التزم األردن بإحتضـان املقاومـة التـي نتجـت بعـد حـرب حزيـران

ـقية إال أن ال املقاومـةاإلرسائييل تحرير هـذه  نظمـة للفـدائيني املهجـامت غـري يف الضـفة الرش

إىل صدامات عسكرية متكررة بني الجيش  أدىوبدون تنسيق مسبق مع الجيش العريب األردين 

األردين واإلرسائـييل عــىل طــول نهــر األردن، فقــد وقــع مـا يزيــد عــن أربعــة وأربعــني اشــتباكا 

حتـى معركـة  1967 حزيـران 5باملدفعية والقصف الجوي والدبابات واألسـلحة املختلفـة منـذ 

  .الكرامة

تعلن أنـه إذا اسـتمرت  إرسائيلصدرت عدة ترصيحات رسمية عن  1968ويف مطلع سنة 

مناسـب، وبنـاء عليـه زاد نشـاط  عمـل مضـادنشاطات الفدائيني عرب النهر فإنها ستقرر إجراء 

 وجرسـ داميـا جرس امللك حسـنيبني  1968مارس  18-15الدوريات اإلرسائيلية يف الفرتة ما بني 

  .وادي األردنوازدادت أيضا الطلعات الجوية اإلرسائيلية فوق 

يف تحقيـق أي مـن األهـداف التـي قـام بهـذه  الجـيش اإلرسائـييلركة وفشـل انتهت املع

لية العسكرية من أجلها وعىل جميع املقرتبات وأثبت العسكري األردين قدرته عىل تجاوز العم

األزمات السياسية، وقدرته عىل الثبات وإبقاء روح قتالية عالية وتصـميم وإرادة عـىل تحقيـق 

  . النرص
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  معركة كربالء

 معركة كربالء وتسمى أيضا واقعة الطف هي ملحمة وقعت عىل ثالثة أيـام وختمـت يف

عـيل بـن أيب بـن  الحسني، وكانت بني م680 أكتوبر 12للهجرة والذي يوافق  61محرم سنة  10

، الذي أصبح املسلمون يطلقون عليه لقب $ الـلـهبد محمد بن عابن بنت نبي اإلسالم،  طالب

 .يزيد بن معاويةلبعد انتهاء املعركة، ومعه أهل بيته وأصحابه، وجيش تابع " سيد الشهداء"

عرب التاريخ وأصبحت معركة  والشيعة السنةكان لها دور يف صياغة طبيعة العالقة بني    

أو  محـرم 10كربالء وتفاصيلها الدقيقة رمزا للشيعة ومن أهم مرتكزاتهم الثقافية وأصبح يـوم 

  .، يوم وقوع املعركة، رمزا من قبل الشيعةعاشوراءيوم 

بعد توقيـع معاهـدة  عاوية بن أيب سفياناستنادا ملصادر تاريخية فإن الخالفة استقرت مل

الذي تنازل ملعاوية عن الخالفـة لحقـن الـدماء  الحسن بن عيل بن أيب طالبالصلح مع اإلمام 

   .وتوحيد الكلمة

التـي كانـت أحـد  الكوفـةوصلت أنباء رفض الحسني مبايعة يزيد واعتصامه يف مكـة إىل 

وبرزت تيارات يف الكوفة تؤمن أن الفرصـة قـد حانـت  عيل بن أيب طالبمعاقل القوة لشيعة 

لحسني يحثونه عـىل القـدوم إلـيهم، واتفقوا عىل أن يكتبوا ل الحسني بن عيلألن يتوىل الخالفة 

  . ليسلموا له األمر، ويبايعوه بالخالفة

علـم  ،كوفةليف طريقه إىل ا كربالءوملا وصل الحسني  ،فسار الحسني مع عائلته اىل الكوفة

، لكـن إخـوة مكةبن عقيل وتخاذل الكوفيني عن حاميته ونرصته، قرر العودة إىل مبقتل مسلم 

مسلم بن عقيل أرصوا عىل امليض قدما لألخذ بثـأره، فلـم يجـد الحسـني بـدا مـن مطـاوعتهم، 

النرجـع حتـى نصـيب بثأرنـا أو  الـلــهو : "فإن أبناء مسلم بن عقيل قالوا الطربيواستنادا إىل 

جـيش لتقـى بقـوات الالعـراق وا إىل فسـار" ال خري يف الحيـاة بعـدكم: "، ثم قال الحسني"نقتل

مام الحسني هل الكوفة عن نرصة اإل أ فئة بني الطرفني فقد تخىل موي ودارت معركة غري متكااأل 

  .للهجرة 61سنة .ستشهاه هو وعائلتهابن عيل وانتهت املعركة ب

  معركة كركميش

 سورياما بني  -) جرابلس(يف موقع كركميش  )م.ق 605(وقعت بتاريخ  كركميشمعركة 

  .نتصار القوات البالبليةا نتيجتهااليوم، وكانت  وتركيا
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ـي نكـاو  ـي بقيـادة امللـك املرص ) نخـاو الثـاين(معركة كركميش وقعت بني الجـيش املرص

املتحـالف مـع  نبوخـذ نرصـ الثـاىنمن جهة والجيش البابىل بقيادة  األشوريبالتحالف الجيش 

  .امليديني من جهة أخرى ومل يكن نبوخذ نرص حينها ملك بعد، إمنا قاد جيش والده

م، نقل االشوريون .ق 612عىل يد البابليني يف عام  نينوىشورية عندما دمرت العاصمة األ 

م انتقلت العاصـمة للمـرة الثانيـة، .ق 609البابلني لحران يف  ، وعند احتاللحرانعاصمتهم إىل 

  .وأرسلت قوات دعم لآلشوريني) أشور(وهذه املرة يف كركميش، مرص كانت حليفة ألشوريا 

  .واسرتدها من البابليني مجدوهاجم الجيش املرصي يف طريقه صعودا مدينة 

ـي زحفـه تجـاه أشـوريا حيـث  جتمعـت الجيـوش الـثالث ابعد ذلك واصل الجيش املرص

ودارت عىل أرض كركميش املعركة، قوات مرص املتحالفـه مـع أشـوريا مجتمعـة القـت هزميـة 

يادة امللك بخنترص، انتهت املعركـة بانتصـار البـابليني وفقـدان منكرة عىل يد الجيش البابىل بق

آشور استقاللها بينام مل تعد مرص قوة عظمى يف الرشق األوسط وسيطر البابليون عىل فينيقيـة 

  .ومساحات شاسعه وصلت حتى وادي النيل

  معركة كروتوين

ى التـي دارت م، من آخر املعـارك الكـرب .ق 204كانت معركة كروتوين التي دارت يف عام 

إىل  حنبعـلنسـحاب ابعـد . الحرب البونيقية الثانيـةخالل  إيطاليابني الرومان والقرطاجيني يف 

وقطع طريق هروبه  البحر األيوينعزل قواته من  ، حاول الرومانمعركة ميتوريوسبعد  قلورية

كافح القرطـاجيون لالحتفـاظ بـآخر . كروتوينعن طريق االستيالء عىل  قرطاجنةمن إيطاليا إىل 

  .ونجحوا يف ذلك يف نهاية املطاف منفذ بحري بقي يف أيديهم بعد سنوات من القتال،

لتقـت قـوات ا، كانـت معركـة غـري نظاميـة كروتـوينبدأت املواجهات األوىل بالقرب من 

الرومــان، وأجــربوهم عــىل صــد القرطــاجيون هجــوم . حنبعــل وقــوات توديتــانوس مصــادفة

مل يكــن حنبعــل مســتعدا إلقتحــام معســكر . قتيــل 1,200االنســحاب إىل معســكرهم، تــاركني 

كانت تلـك رضبـة قاسـية لتوديتـانوس الـذي أدرك أن فيلقـني ليسـا كـافيني ملواجهـة . محصن

وس غادر توديتانوس معسكره يف الليلة التالية، وأرسـل يف اسـتدعاء القنصـل بـابلي. القرطاجيني

جتمع الجيشان الرومانيـان، عـاد توديتـانوس إىل موقـع املعركـة ابعد أن . ليسينيوس كراسوس

هـذه . جعل توديتانوس فيالقه يف املقدمة، وترك فيالق كراسـوس يف الخلـف. بحثا عن االنتقام

  ضطر إىل الرتاجع إىل كروتوين ااملرة مل يتمكن حنبعل الصمود أمام جيش بهذا الحجم، و 
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م، ولكن دون .ق 203إستمرت املناوشات بني الفريقني يف عام . أسري 300قتيل و  4,000تاركا 

  .حسم أي منهام للنتيجة

  )1(حرب كريت 

بـني  وجمهوريـة البندقيـة العثامنيـنيرصاع عسكري دار بني قوات كل مـن . حرب كريت

  .وقد حـسمه العثامنيون لصالحهم كريتللسيطرة عىل جزيرة  1645و 1669عامي 

عامـا  22الشـهري الـذي دام  وبحصار كانـديا، بحملة الدردنيل البندقيةبلغ الرصاع ذروته 

  .عند االستسالم النهايئ ولعله يكون أطول حصار يف التاريخ 1669و 1647بني عامي 

بدأت كفة العثامنيني ترجح بشكل شبه حاسم يف رصاعهم الطويـل  القرن السابع عرشيف 

  .واملضني مع البنادقة للسيطرة عىل رشق البحر املتوسط

تدريجيا جتى انحرصـت بجزيـرة كريـت  األدريايتتضآلت أرايض البندقية الشاسعة خارج 

والجزر األيونية، وكان العثامنيون يبحثون عن ذريعة للتخلص من هذه املعاقل األخرية لسلطة 

  .البندقية السابقة

أيلـول سـبتمرب عـىل قافلـة  28يف  فرسـان مالطـابهجـوم  1644و قد وجدوا سببا يف عام 

، كانت تحمل فيه ثروة هائلة وبعض رودسقرب  إسطنبولإىل  األسكندريةعثامنية متجهة من 

اسرتاحت الفرقـة البحريـة املالطيـة يف مينـاء كانـديا . الحجالسلطان يف عودتهم من  حريممن 

فكـان هـذا العمـل البسـيط كافيـا لنسـف . عاصمة الجزيرة، للتزود قبل أن تقلـع مـن جديـد

  .نينيالجهود املضنية الرامية إلحالل السالم بني البندقية والعثام

  )2( معركة كريت

  إحدى معارك الحرب العاملية الثانية

 عركـة كريـتوسـميت مب كريـتبغـزو  أملانيـا، قامـت اليونانبعدما تم ألملانيا احتالل    

، بدال من أن يكون الحصار بريا كام كان متوقع، قامت أملانيا 1941 يونيو 1 - مايو 20وذلك يف 

باستخدام الغارات واملظليني، والذين مل ينجحوا إطالقا يف تطبيق أهـداف املعركـة، األمـر الـذي 

جعل أملانيا التستخدم املظليني مـرة أخـرى خـالل الحـرب، بـالرغم مـن ذلـك، قامـت القـوات 

اليونـاين والحكومـة  جـورج الثـاينالحلفـاء مبـا فيهـا امللـك  األملانية بغزو كريت، مجربة قـوات

  .1941عام  يونيو 1يف  مرصنانية بالهرب جميعهم إىل اليو 
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  )  غزو النورماندي( معركة كريسبي 

لغــزو أدوارد ملــك إنجلــرتا )  136 ،135صــورة ).( غــزو النورمانــدي( معركــة كريســبي 

  .بني الجيش اإلنجليزي بقيادة إدوارد ملك إنجلرتا وبني القوات الفرنسية.للنورماندي الفرنسية

األسـاليب الحديثـة لإلنجليـز يف جرت معركـة غـري متكافئـة وذلـك بسـبب  1346يف عام 

  .الحروب وكفائتهم يف حمل السالم وكرثة عدد وتنسيق املجموعات املحاربة

يعود سـبب فشـل الفرنسـيني إىل  .انترصت إنجلرتا عىل فرنسا واقتطعت النورماندي منها

 -3 .عدم اعتياد الفرنسـيني عـىل حمـل السـالح -2 .قدم أساليب الفرنسيني الحربية -1 :ما ييل

 .عدم كفاية الفرسان الفرنسيني يف ميدان املعركة

  )م642(\ـه20:معركة كريون

  سلسلة فتوحات املسلمون شامل افريقيا 

والقـوات البيزنطيـة يف  ،معركة وقعت بني الجيوش األسـالمية بقيـادة عمـرو بـن العـاص

درية سكنحصن الكريون وهو حصن يرشف عىل ترعة االسكندرية والتي يعتمد عليها سكان اإل 

يـام انتهـت بانتصـار عمـرو أ قامت معركة حامية استمرت عدة  نالكوه ،يف السقيا ونقل املؤن

وتحصـنوا .تراجع البيزنطيون اىل االسـكندرية.عىل ثيودور قائد القوات البيزنطية انتصارا حاسام

  .ـه21ول من محرم سنة ن متكن عمرو بن العاص من فتحها يف األ أ ىل إبها 

  م1921- 1920:معركة  الكسوة

  هزمية السوريني يف  معركة ميسلون  بعد احتالل فرنسا لسوريا إثر

عىل الحدود األردنية الحاليـة مـن ) نصيب(عقد زعامء حوران وشيوخها اجتامعا يف قرية 

أجل مقاومة الفرنسيني وارسلوا الرسائل إىل أهايل رشقـي األردن لالشـرتاك يف رشف القتـال ضـد 

سـافر .. بنائـه لقيـادتهمأ حـد أ ن يرسـل أ خ إىل امللك حسني يطلبـون الغاصبني، كام ارسل الشيو 

هل عامن والبلقاء، فرسان العشائر بقيادة منور الحديد، عدد أ  :األردنيون للمساهمة يف املعركة

وواجهـوا .. ربـدإمن رجال الجيش العريب الفيصيل، الرشيف عيل البديوي العائد من حيفـا إىل 

  ديدة يف الكسوة جنويب دمشق انتهت بتغلبالحوارنه الحملة يف معركة ش
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الحملة، وصدها الثوار يف املسمية، ومنها إىل غباغب، واشرتك األردنيون يف املعركة عند قرية  

  ...ومتت الغلبة للفرنسيني) نوى(

اعتربت فرنسا ان ما وقع مسؤول عنه األمري فيصل، ألنه عندما مر من درعـا اجتمـع مـع 

مـر أ  الثورة، ووعدهم أنه لن يتنـازل عـن عرشـه يف سـورية، وقـد زعامء حوران وحرضهم عىل

غورو حكومة دمشق املعينة من قبله فرض غرامات عىل الحوارنة، وإدانة الثوار الـذين نفـذوا 

إبـراهيم سـليم الزعبـي، وشـقيقه  :عملية القتل بأعضاء الوفد والحكم علـيهم باإلعـدام وهـم

ـي ومحمـد فرحان سليم الزعبي وفارس أحمـد الزعبـي  وفرحـان سـليم الزعبـي وصـالح املرص

  .يوسف الحريري، وقاسم الداغر، وثالثة غريهم

وقصفت مقربة البلـدة ) غزالة(وانتقاما لقتالها، قامت الطائرات الفرنسية باإلغارة عىل  «

  .اعتقادا منها انها دمرت القرية

  معركة كفار عصيون

  :1948ومن معارك الجيش العريب األردين عام 

عربيـة ومنـع تقـدم  الخليـلهذه املعركة حافظ الجيش العـريب األردين عـىل مدينـة ويف 

وألحـق بهـا هزميـة سـاحقة وتـم أرس املئـات مـنهم ونقلهـم إىل السـجون  القوات اإلرسائيليـة

  .الضابط نواف جرب الحمود ،وقاد الجيش األردين يف هذه املعركة. األردنية

 معركة كفر الدوار 

والقوات ، أحمد عرايبقوات  بني 1882الثانية دارت رحاها عام  املرصية اإلنجليزيةالحرب 

  .وااليرلندية الربيطانية

وتنصـيب حـاكم  محمـد عـيل باشـارغبت بريطانيا بإزاحة  1807حملة اإلسكندرية أثناء 

صوري تديره بريطانيا ويكون مواليا لها يف جميع مصالحها، بدأت بريطانيا الغزو بجيش قوامه 

، ألكسـاندر مـاكينزي فرايـزرقيـادة الجـرنال تحـت  1807مـارس  17جندي يف املوافـق  5,000

ولكن بعد مواجهتهـا لصـعوبات وعوائـق كثـرية ارضت القـوات املحتلـة  اإلسكندريةوحارصت 

 11(قصف اإلسكندرية ثالثة ايام يف الفرتة بني بدأ االسطول الربيطاين ب. سبتمرب 25للمغادرة يف 

  . واقتحمت قوات البحرية املدينة بعد أن دمرت بالكامل) يوليو 13 –يوليو 

 الخـديوي توفيـقبتكفـري  فتـوى األزهـررفضه، واستصـدر مـن شـيوخ  أحمد عرايبأعلن 

وخيانتة للدولة ومساعدة العدو الحتالل أرض مرص، ورصح بوجوب التعبئـة العامـة والتجنيـد 



 
            

432 
 

ن تثـور عـىل االحـتالل األجنبـي خصوصـا بعـدما أ قررت قـوات أحمـد عـرايب .ملحاربة بريطانيا

بيــنام كانــت القــوات .الخــديوي توفيــقكــم جهــدت الــديون االقتصــاد املرصــي وزعزعــت حأ 

الربيطانية تحاول الوصول إىل القاهرة عن طريق اإلسكندرية اسرتاحت ملدة خمسة أسـابيع يف 

  .كفر الدوار

مـن  40,000ومعه  قناة السويسل يف شهر اغسطس قام الجرنال جارنيت ويلسيل باحتال

  .وجميع الثوار الثورة العرابيةالجند، وفوض للقضاء عىل 

  معركة كفر شوبا 

ـف عـىل ) جبل الـروس (مقاومة العدوالصهيوين يف مركز تل العلم  يف جبـل الشـيخ املرش

ليل ومنطقة جبل الشيخ معظم الجوالن ومناطق حاصبيا والقسم األكرب من أرايض الحولة والج

  .بني مجموعة من قوات املقاومة الفلسطينية وبني القوات الصهيونية.السورية

قامت مجموعة من قوات املقاومة الفلسطينية مبهاجمة مركز تـل العلـم  11/1/1975يف 

يف جبل الشيخ املرشف عىل معظم الجوالن ومناطق حاصبيا والقسم األكرب مـن ) جبل الروس (

أدى اقتحام كفر شوبا إىل ازديـاد خسـائر  ،ولة والجليل ومنطقة جبل الشيخ السوريةأرايض الح

  .14/1/1975العدو اإلرسائييل الذي عاد يقصف القرية ليلة 

  مذبحة كفر قاسم 

كان العنف وما يزال إحدى الدعائم الرئيسة التـي اسـتندت إليهـا الصـهيونية يف تحقيـق 

الجامعي مل يكونا وسيلة اسـتخدمتها الصـهيونية إلقامـة  فاإلرهاب والقتل .أهدافها يف فلسطني

إن  .دولتها فحسب بل جزءا اساسيا من تكوين الفكر الصهيوين والتقاليد املتوارثة يف هذا الفكر

ابح الجامعية التي تحدثت عنها التوراة يف أكرث من موضع هي النمـوذج الـذي اسـتخدمته ذامل

صـهيونية يف ديـر ياسـني وقبيـة وغـزة واللـد والرملـة وسارت عىل هديه فيام بعد العصابات ال

إن املـذابح التـي  .وسواها) يف لبنان ( والفاكهاين والجنوب ) يف فلسطني ( ونحالني وكفر قاسم 

متت كلهـا لتحقيـق هـدف واحـد هـو إبـادة الشـعب الفلسـطيني وتصـفيته جسـديا بالقتـل 

املرابطــة عــىل الحــدود األردنيــة إحــدى الكتائــب ( بــني قيــادة الجــيش االرسائــييل .والتهجــري

وبـني ) اإلرسائيلية بقيادة يسخار شدمي ووحدة حرس الحدود بقيادة الرائد شـموئيل مليـنيك 

  .أهايل كفر قاسم

عشية العدوان الثاليث عىل مرص عهدت قيادة الجيش اإلرسائييل إىل أحدى الكتائب مهمة 

  ا وحدة حرس الحدود التي املرابطة عىل الحدود األردنية اإلرسائيلية وألحقت به
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يقودها الرائد شموئيل ملينيك عىل أن يتلقى أوامره مبارشة من قائد الكتيبة يسخار شدمي 

الذي أعطي السلطات كاملة من ضمنها فرض منع التجول ليال عىل القرى العربية املوجودة 

 ،والطيبة ،لطريةوا ،وجلجولية ،وكفر برا ،كفر قاسم :وهي قرى املثلث ،يف منطقة عمل كتيبته

أصدروا األوامر للقيام بها فقد استمرت محاكمتهم قرابة  .وإبتان ،وبري السكة ،وقلنسوة

حكم عىل الرائد شموئيل ملينيك  :صدرت األحكام التالية بحقهم 16/10/1958ويف  .العامني

اك يف عاما بتهمة االشرت  15وعىل غربائييل دهان وشالوم عوفر بالسجن  ،عاما 17بالسحن ملدة 

إال  .عربيا 22سنوات بتهمة قتل  8وأما الجنود اآلخرون فحكموا بالسجن ملدة  .عربيا 43قتل 

عاما  14فقد قررت محكمة االستئناف تخفيفها فأصبحت  ،أن العقوبات مل تبق كام هي

ثم جاء دور رئيس األركان فخفض األحكام عند مصادقته  ،لعوفر 9أعوام لدهان و 10مللينيك و 

جاء دور رئيس الدولة الذي  .سنوات لسائر القتلة 4لعوفر و  8أعوام مللينيك و  10إىل  عليها

جاء دور لجنة إطالق رساح  .أعوام لكل من ملينيك وعوفر ودهان 5خفض األحكم إىل 

املسجونني فساهمت بنصيبها وأمرت بتخفيض الثلث من مدة سجن كل واحد من املحكوم 

أي بعد مرور ثالثة أعوام  ،1960واحد منهم يف مطلع عام وهكذا أطلق رساح آخر  .عليهم

  .ونصف عىل املذبحة

  معركتا كفر كنا وعني ماهل 

وقعت معركة الصبيح بني مثانية من رجال عشـرية الصـبيح بقيـادة  3/1/1948قبيل فجر 

عيل النمر وجامعـة مـن الصـهيونيني قوامهـا عرشـون رجـال يف املنطقـة الواقعـة بـني مضـارب 

وقـد تكبـد الصـهيونيون إصـابات عـدة خـالل  .ة ومسـتعمرة بيـت كيشـت الصـهيونيةالعشري 

  .بني قوة من جنود الهاغانا وبني املناضلني الفلسطينيني.االشتباك وطلبوا النجدة

. ارتفعت نسبة الخسائر لدى القوات املهاجمـة بـدأت ترتاجـع حاملـة قتالهـا وجرحاهـا

 .ق الصهيونيني عددا وعدةوأخفق الهجوم عىل عني ماهل بالرغم من تفو 

  عملية كامل عدوان 

معركة من أكرب العمليات الخاصة التي نفذتها املقاومة الفلسـطينية  :عملية كامل عدوان

إميانا بأن الطريـق األسـاس ملواجهـة كـل موجـات  .داخل فلسطني املحتلة ضد العدو الصهيوين

يرتكزان عـىل تطـوير العنـف الثـوري التآمر عىل شعبنا وتحطيم كافة املحاوالت التصفوية إمنا 

ووفــاء  ،وتـدعيام لنضــال شـعبنا الصــامد يف األرايض املحتلـة ،املسـلح ضــد االحـتالل الصــهيوين

  .لتضحيات ودماء شهدائنا األبرار
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بينهم فتاة  –مجموعة دير ياسني املكونة من ثالثة عرش فدائيا (بني املقاومة الفلسطينية 

  .وبني العدو الصهيوين) سطيني من حركة التحرير الوطني الفل –

  معركة كنزان

-هــ1333( العجـامنوبني هاجر وبني قبيلـة  امللك عبد العزيزمعركة كنزان حدثت بني 

  .حساءاإل مبنطقة كنزان مبنطقة )م1915

معلال ذلـك  حساءاإل من  العجامنبن عبد الرحمن آل سعود إخراج  امللك عبد العزيزهم 

 العجـامن، فـرفض "من أهله يف قتالهم لذويـه العجامنبأنه يريد اسرتجاع الغنائم التي غنمها "

ل مبـارك يف آ ملحـم مـن مطـري و ل آ طلبه وثاروا عليه ومعهم حلفائهم الغـرره مـن الـدوارس و 

إلضافة إىل قبيلة بني هاجر التي اسـتنجد بهـا امللـك ومن معه من الجيش با باألحساء الهفوف

لـيهم إويف أحـد االيـام بعـث … واستمرت حربهم معه وحصارهم له ستة أشهر ونصف الشهر

وأخـذوا  العجـامنيطلب الصلح معهم عىل أن يفكوا الحصار عنه ويسمحوا له بالرحيل فرفض 

مـن أيـديهم، ثـم أخلـوا  لعزيـزامللك عبد احذرهم منه ووضعوا الحراسات الليلية يك ال يفلت 

  .بيوتهم من عوائلهم واستعدوا للطوارئ

مستنجدا بشيخ قبيلة بني هاجر ابن شايف وبني بقواته إىل كنزان  امللك عبد العزيزتوجه 

هـ شن عبد العزيز آل سعود هجوما عـىل 1333شعبان  15هاجر كافة حيث دارت املعركة يف 

عموم استحكامات العجامن ومن كل الجهـات، فاسـتقبلوه هـم ببنـادقهم وسـيوفهم ووقعـت 

ورضبـوا  سعد بن عبد الرحمن آل سـعودمري يف كمني وقتلوا شقيقه األ  امللك عبد العزيزقوات 

فراد مـن قبيلـة أ ه حيث قام مطر أبوثنني و ءيف بطنه رضبة اخرجت أمعا عبد العزيز آل سعود

دون قتل امللك عبد العزيـز  الـلـهعمدة الحليلة رحمة ) عيل بن خميس(سبيع بالحليلة منهم 

  .الخلفية والتقطوه من ميدان املعركةإىل املنطقة

جاءتـه مـن  روبيـةإال أن املساعدات بدأت تأتيه من اإلنكليز ضـمنها مبلـغ سـتني ألـف 

مل يتمكن من  ، لكنه مع كل تلك املساعداتسامل املبارك الصباحبحجة أنها من الشيخ  الكويت

محمـد بـن مري فاضطروا إىل فك حصارهم بأنفسهم عندما وصل األ . فك الحصار فالحصار طال

  .إىل الشامل االحساءمع عدد من الجنود، ونزحوا بعيدا عن  عبد الرحمن

  1814:معركة كواتربراس

 .واترلـو عركـةملهيـد بني الجـيش الفرنيسـ بقيـادة نـابليون وجـيش التحـالف األورويب مت

  وانتهت بهزمية نابليون
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  م 1962:أزمة كوبا

م مبثابـة الـذروة يف 1962تعد أزمة الصواريح الكوبية التـي حـدثت يف ترشـين أول عـام 

را بإندالع مواجهـة نوويـة شـاملة بـني القـوتني ونذي ،مريكية الكوبية من جهةتوتر العالقات األ 

ىل تدخل اإلتحـاد السـوفييتي يف إوترجع جذور األزمة ) الحرب الباردة (األمريكية والسوفييتية 

كوربا من خالل تقديم املساعدات اإلقتصادية والعسـكرية الضـخمة التـي تهـدف اىل إضـعاف 

وكـان مـن ضـمن هـذه  .يا عـىل كوبـاوالحرض اإلقتصادي الذي فرضته أمريك،سياسات اإلحتواء

مـر الـذي يهـدد األ  ،املساعدات لكوبا إقامة قواعد صواريخ التي ميكن تزويدها برؤوس نوويـة

مرييك ويعترب إسـتفزازا وتحـديا متعمـدين للواليـات املتحـدة االمريكيـة مـام األمن القومي األ 

واستمرت .جهة اىل كوباسلحة وتفتيش السفن املتىل فرض حصار حول كوبا ومصادرة األ إدفعها 

حرب عاملية ثالثة  إىلوكادت أن تؤدي .ىل أن يتخذ السوفييت قرارا بسحب الصواريخإبالحصار 

يف فك الحصار مقابل سحب السوفييث لصواريخة ونقلها خارج كوبـا .دةحمم املتلوال تدخل األ 

  .ىل غزو كوباإوتعهد الرئيس األمرييك جون كندي بعدم العودة  .مم املتحدةتحت إرشاف األ 

  غزوات الكوتيون 

جلبت للمناطق التي غزتهـا الكثـري  ،قبائل جبلية شاملية غري منظمة:الجتيون أو الكتيون

ومن املناطق التي سيطروا عليها الدولة الكلدانية جنوب العراق  ،ىضمن الدمار والخوف والفو 

  وحكموا البالد قرابة  قرن من الزمان 

  كود التنني

  م1945-1939:ب العاملية الثانيةإحدى معارك الحر 

عملية اوفرلورد خططـت أملانيـا وايطاليـا لهـا عـىل أسـاس غـزو فرنسـا مـن الجنـوب يف 

  . ، والتي سميت بكود التنني1944عام  15أغسطس 

  ثورة كوردية 

من تأسـيس ) مصطفى كامل(ومتكن . وىل انهارت الدولة العثامنيةبعد الحرب العاملية األ 

وقمعـت . ، قام الكورد بسلسلة من الثورات والحركات القومية)1923(سنة  الجمهورية الرتكية

  .حدى الثورات الكورديةإ عندما اخمدت . جميعها بالحديد والنار
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هـذه ). حسان نوري باشاإ (اندلعت ثورة كوردية اخرى يف ارارات بقيادة ) 1932(يف سنة 

. يــرانإ ىل إ) حســان نــوري باشــاإ (ن التجــأ قائــدها الجــرنال أ بعــد  ،ىل الفشــلإالثــورة انتهــت 

   .خرى بعد سحق الثورةأ شهر أ لعدة  ،واستمرت الطائرات الرتكية تحرق القرى الكوردية

ثناء االحتالل االنكليزي لدولة العـراق، حـدثت الكثـري مـن الثـورات والحركـات يف هـذا أ 

وكـام هـو . كثورة العرشين والحركات التحررية الكوردية بقيـادة شـيخ محمـود الحفيـد. البلد

معلوم فـأن القـوات الربيطانيـة قامـت بكثـري مـن الفظاظـة برضـب القـرى واملـدن الكورديـة 

  ..وصال بالد كوردستان الواسعةأ وقام االنكليز بتقطيع . بالطائرات واملدافع

  كورسكمعركة 

  إحدى معارك الحرب العاملية الثانية

بعد معركة ستالينغراد، املبادرة سقطت من أيدي األملان ولكنها مل تصل السوفييت بعـد، 

، أوقفت تقدم 1943يف محاولة يائسة، قامت الجيوش األملانية بشن هجمة مرتدة يف ربيع عام 

  .كورسكتي أدت إىل أكرب معركة مدرعات ثقيلة يف التاريخ يف السوفييت مؤقتا، وال

ـقية، لكـن السـوفيتي ني كانت كورسك هي آخر هجمة من الجيش األملاين يف الجبهـة الرش

وكانوا عىل علم ما يخطط لـه مـن الجانـب األملـاين، فقـاموا بإنشـاء  ةكان لديهم جواسيس عد

بعد معركة كورسك، . ميال 17درع دفاعي للمدينة، واستطاعوا إيقاف الهجمة األملانية من بعد 

مل يتوقف الجيش األحمر عن الهجوم والغزو حتى وصوله إىل برلني والسـيطرة عليهـا وذلـك يف 

  .1945مايو /أيار

 ،وهي أكرب معركة تستخدم فيها املـدرعات الثقيلـة يف التـاريخ الحـديث- معركة كورسك

   .أفريقياملانية بالتقهقر من ثم بدأت القوات األ  .وقد خرست املانيا هذه الحرب

  م 1950أزمة كوريا عام 

حيث قامت كوريا الشاملية التي تتبع النظام الشيوعي  ،كانت األزمة الكورية حدثا مهام

وذلـك عـام  ، جارتها كوريا الجنوبيـة التـي تتبـع النظـام الرأسـاميلبشن هجوم عىل) اإلشرتايك(

جتـازت خـط اوقد انضمت الصني الشيوعية إىل جانـب قـوات كوريـا الشـاملية التـي  ،م1950

ىل إدرجة وهو الحد الفاصل بينها وبني كوريا الجنوبية وكادت هذه األزمة ان تـؤدي  38عرض 

 ،مريكية الحرب الكورية تحت راية األمم املتحـدةدة األ دخلت الواليات املتح.حرب عاملية ثالثة

  أي العودة اىل جانبي خط ،كانت عليه ىل ماإمور وبهدف إعادة األ 
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وهو الحد الفاصل بني الكوريتني وقد حققت القوات األمريكية إنتصارات  ،درجة 38عرض 

التخيل عن ذلك الهدف  مريكية اىلمر الذي دفع الواليات املتحدة األ األ  ،عىل القوات الشاملية

وقف خطر التوسع الشيوعي يف الرشق األقىص والسعي :خرى من اهمهاأ هداف أ ىل إوتجاوزه 

وتدخلت كال من الصني  .نها النفوذ السوفييتي يف بعض الدول الواقعة تحته بالقوةأ اىل 

ة يف يف هذه الحرب إذ تدخلت الصني لكون العمليات الحربي ،الشيوعية واألتحاد السوفييتي

أما األتحاد السوفييتي .،كوريا كانت تهدد مصالحها الحيوية وامانها القومي يف الرشق االقىص

واسفر اتدخل  .فقد تدخل باألزمة ألنه كان رافضا أي رضبة عسكرية أمريكية للصني الشيوعية

ام ستخدااألمر الذي دفع أمريكيا لتهديد ب ،الصيني السوفييتي عن تفوق قوات كوريا الشاملية

سلحة الذرية واستمرت هذه الحرب مدة ثالث سنوات اسفرت عن التوقيع عىل هدنه تقيض األ 

  .درجة 38برتاجع القوات اىل خط عرض 

 معركة كوليونفريتا

 أكتـوبر 27يف  الروسـيةو  السـويديةمعركة كوليونفريتا دارت بني قـوات اإلمرباطـوريتني 

  .الحرب الفنلنديةخالل  1808

اضـطرت الجـيش بقيـادة  ،معركـة أورافـايسبعد هزمية الجـيش السـويدية الرئييسـ يف 

وجد سـاندلز وضـعا جيـدا . حتى ال يطوقه الروس سافوللرتاجع إىل  يوهان أوغوست ساندلس

  .و قرر مقاومة الزحف الرويس هناك إيزامليدفاعيا شامل مدينة 

كان عديد جنود سـاندلز . وقفا إلطالق النارأكتوبر  27سبتمرب و  29شهدت الفرتة ما بني 

أقل بكثري إال أنه كان مبوقف جيد دفاعيا بني بحريتني متصلتان بنهر كوليونفريتا و استعد جيـدا 

 لكـن ،1:00أكتوبر عند السـاعة  27كان وقف إطالق النار ينتهي يوم . خالل وقف إطالق النار

قهقـر . هجومهم قبل ذلك بقليل، رمبا بسبب فارق التوقيت بني السويد و روسـيا أواالروس بد

شـن . ساندلز القوات عىل الجانب الجنويب من النهر فهاجم الروس عـىل الجرسـ املـدمر جزئيـا

وصـلت قـوات . السويديون هجوما مضادا مـلقني بالقوات الروسية يف النهر بكل معنى الكلمة

هـذه املعركـة . لكنهم مل يحاولوا الهجـوم مـرة أخـرى ،ة عىل ضفة النهر الجنوبيةروسية إضافي

   .نتصار السويديهي األ 

  جاـمعركة كوفادون

مملكـة يف . م 722عـام  صـيفوقعـت يف أواخـر ) أو مغـارة دونغـة(معركة كوفادونجـا 

يعتربهـا . األنـدلسيف  املسـلمنيعـىل  أوروبـاتعد أول معركة انترص فيهـا مسـيحيو  ،أستورياس
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رخي املسيحيني عند الكتابة عـن هـذه يقول بعض مؤ . لحروب االسرتداداملؤرخني بذرة أو نواة 

رجل وأن الجبال عاونت املسيحيني بإسقاط  1400و  800املعركة أن جيش املسلمني قوامه بني 

ن أغلـب مـا يـروى عـن املعركـة و يف الوقت الحايل يكذب املؤرخـ. حجارتها عىل جند املسلمني

لـذا فهـي غـري معروفـة  عام من وقوعها 200خاصة وأن أول أثر مكتوب لها كان بعد أكرث من 

 .املكان والزمان وال وعدد الجند بالتحديد

ها حتـى أجـرب بياليـو عـىل واحتـل الكثـري مـن أراضـي مملكة أستورياسقام علقمة بغزو 

من رجاله قرب قرية جبليـة تعـرف باسـم  300االنسحاب واالحتامء بجبال تلك املناطق ومعه 

نسـبة إىل (وتعرف املنطقة عندة العرب باسم صـخرة بـالي ) وتعني كهف السيدة( كوفادونجا

أرسل علقمة رسوال إىل بياليو أن استسلم ولكنه رفض، فام كـان مـن علقمـة إال أن أمـر ). باليو

الطبيعـة  جنوده بالصعود إىل الجبال وقتال بياليو وأعوانه املتحصـنني يف كهـوف املنطقـة ذات

 وأجـربوا نيقاوم بياليو وأعوانه مقاومة عنيفة مام أدى لقتل عدد من املسلم. الشديدة الوعورة

شخصـا وقـالوا قـولهم املشـهور  30عىل االنسحاب خاصة وأنه مل يتبق من جنود بياليـو سـوى 

  ".ثالثون علجا ما عىس أن يجيئ منهم"

  معركة كوك

  إحدى معارك الحرب العاملية الثانية 

ـق،، قام االتحاد السوفيايت بالدخول إىل األ 1917 سبتمرب 17يف  يف  رايض البولندية من الرش

الوقت الذي قامت فيه املانيا بغزوهـا  وبعـدها بسـاعات، بـدأت الحكومـة البولنديـة بـإخالء 

شهور بعدما استخدمت كل جيوشها وعتادها أمـام  5، سقطت بولندا خالل رومانياسكانها إىل 

  .معركة كوكبعد  أكتوبر 5القوات الغازية، كام استسلمت يف 

 6يف  بولنـداسبتمرب، ثـم توقيـع معاهـدة استسـالم /أيلول 28بعد انتهاء حملة بولندا يف 

مع بريطانيا وفرنسا ضمن الواقع الجديد ألملانيا  معاهدة سالمبعرض  أدولف هتلرأكتوبر، قام 

  .أكتوبر 12يف . حتالل بولندايف الرشق وهو ا

  معركة كوكب الهوا 

كان للصهيونيني حاميتان قويتان يف كل من مرشوع كهرباء روتنـربغ شـامل رشقـي جرسـ 

بني  :الجيوش املتحاربة وقادتها ،11/5/1948ويف  .منهإىل الغرب " جيرش " املجامع ومستعمرة 

القوات الصهيونية وبني الجيش العراقي قام الصهيونيون يف بادئ األمر بنسـف جرسـ املجـامع 

  أيار كوكب الهوا  15طوقوا يوم  .عىل نهر األردن إلعاقة القوات العراقية
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ها القديم وأوقعت بهم خسائر بقوات كبرية فتصدت لهم حامية القرية بعددها القليل وسالح

وسيطر الصهيونيون عىل القرية  .إال أنها اضطرت إىل االنسحاب إذ كادت ذخريتها تنفد .عدة

 .نهائيا

  معركة كوكميلة 
  

  .للسيطرة عىل بالد فارس والتوسع يف الفتوحات:معركة كوكميلة

 40ن الفرسـان ومـ 7000بني اإلسكندر املقدوين وقواتـه نحـو  :الجيوش املتحاربة وقادتها

ألفا من املشاة وبني داريوس الثالث الفاريس وقواته الذي زاد تعداده عـىل املليـون ففـي عـام 

م حشد داريوس جيشا ضخام يزيـد عـدد جنـوده عـىل املليـون وكـان مـن بـني عتـاده .ق331

ومل يستطع الفرس أن يصمدوا أمام هجـامت املقـدونيني  ،عربات حربية بعجالتها مناجل حادة

  .ة أخرى الذ داريوس بالفرار، تاركا جنوده يقاتلون ببسالة ولكن عىل غري جدوىومر 

نتائج الحرب  عرث عىل داريوس مقتوال بيد ضباطه إال أن أغلب املصادر التاريخيـة تؤكـد 

زار اإلسـكندر فريجيـا  .عىل أن اإلسكندر تعقبه وقىضـ عليـه يف معركـة كوكميلـة قـرب أربيـل

  .تي كان يستعملها امللك القديم جورديوسوشاهد العربة الحربية ال

  معركة كولون 

يف ذكرى تأسـيس حكومـة الصـني الوطنيـة  اشـتعلت رشارة األحـداث حيـث قـام بعـض 

  .بني الوطنيني والشيوعيني.املسؤولني بنزع علم الوطنيني التي نصبت مبناسبة االحتفاالت العامة

ألوروبيني وحدثت صـدامات جرت مظاهرات ومصادمات صاخبة معادية ل 1956يف عام  

  .بني الوطنيني والشيوعيني ونزلت إىل الشوارع قوات عسكرية إنجليزية مبصاحبة الدبابات

 .قتل واحد وخمسـون مـن النـاس وجـرح املئـات  تعرضـت املتـاجر للتخريـب والنهـب 

 4500اعتقل أكرث مـن  .تم استعادة الهدوء والنظام  .تعرضت وسائط النقل للتخريب والتدمري

  .شخص
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  )1583–1582( حرب كولونيا

إىل  كولونيــاعنــدما تحــول األمــري األســقف ملدينــة ) 1583–1582( حــرب كولونيــاخــالل 

الكالفينية، وحيث أنه كان ناخبا امرباطوريا قام بتكوين أغلبية بروتستانتية يف املجمع االنتخايب 

الذي ينتخب إمرباطور الرومانية املقدسة وهو وضع طاملا كان للكاثوليك، فقام الجنود اإلسبان 

وبعد هذا النجاح الكاثولييك طبق بند . الكاثولييك إرنست بافاريابطرد األسقف ووضعوا مكانه 

cuius regio eius religio  والـدول األخـرى، مـام  فورتسـبورغو  بافاريـابشكل أكـرث قسـاوة يف

كام شـهد الربوتسـتانت . اضطر الربوتستانت املقيمني إما إىل الرحيل أو االرتداد عن معتقدهم

) 1613(وبرانـدنبورغ ) 1603(وهييس كاسـل ) 1578(وناساو ) 1560(تحول لوردات باالتينات 

وجنوبا حتـى  الراينبكون أرايض  بع عرشالقرن الساالجديد، وهكذا بدأ  الكالفينيإىل مذهب 

 حد كبري، يف حني أن اللوثريني سادوا يف الشامل، وهيمن الكالفينيني كاثوليكية إىل الدانوبنهر 

ـا وهولنـدا، بيـد أن األقليـات مـن كـل  يف مناطق معينة أخرى مثل غرب وسط أملانيـا وسويرس

ويف بعـض اللورديـات واملـدن كـان عديـد الكـالفينيني . عقيدة موجـودة يف كـل مكـان تقريبـا

  .باوالكاثوليك واللوثريون متساوي تقري

ــوا  ــذين تل ــبورغ ال ــاطرة آل هابس ــمح أب ــامسس ــارل الخ ــة ( ش ــد األولخاص  فريدينان

ديـا لحـرب أهليـة تفا) ماتيـاس الثـاينوخليفتـه  رودولـف الثـاينباإلضافة ل ماكسميليان الثاينو 

 1534واسعة النطاق سبق وأن حدثت يف فرتة السياسـة غـري املتسـامحة دينيـا يف إنجلـرتا عـام 

كـراه، مـام أدى إىل سـخط إبالتعددية الدينية يف مناطق حكمهـم دون  هرني الثامنإبان عهد 

اللوثريتـان  الـدمناركو  السويديف الوقت ذاته حاولت ). الكاثوليك غالبا(الداعني التوحد الديني 

  .دعم الربوتستانت يف اإلمرباطورية الرومانية طمعا يف مكاسب سياسية واقتصادية

شـعورا ) الذين ظلوا أقليـة(كالفينيني هذه السلسلة من األحداث أوجدت خصوصا بني ال

 1608بوجود مؤامرة كاثوليكية الجتثاث الربوتستانتية، وإزاء هذا التهديد املزعوم قاموا يف عام 

 باالتينـاتالذي ميتلك منطقـة ) 1610–1583) فريدريك الرابعبقيادة  اإلتحاد اإلنجييلبتأسيس 

فـرد األملـان الكاثوليـك عـام .  هولنـداعىل طول الراين والذي كان رضوريا إلسبانيا للدخول إىل

عند هذه النقطة كان الوضع السيايس يف أملانيا عىل اسـتعداد  الرابطة الكاثوليكيةبإنشاء  1609

  .للدخول يف مواجهة الطائفية

ماتيـاس وهيميـا بدى واضحا أن اإلمرباطـور الرومـاين املقـدس وملـك ب 1617بحلول عام 

  ه الذكور ابن عمه ئأقرب أقربا نفسه سيموت بدون وريث من صلبه، لذا عني يف العام الثاين
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فريديناند سيصبح ملك بوهيميا واإلمرباطور الروماين املقدس (وليا للعهد  سترييافريديناند من 

وكان  يسوعينيتلقى فريديناند تعليمه عىل يد رهبان ). فاة ماتياسبعد و  1619عام  الثاين

 بوهيميافجعله هذا مرفوضا شعبيا يف . كاثوليكيا متعصبا يريد فرض أحادية الدين عىل أراضيه

، وتسبب منعهم لبناء عدد من الكنائس الربوتستانتية يف الهوسيةذات الغالبية الربوتستانتية 

بلغت ذورتها عندما تم إلقاء اثنني من ممثيل اإلمرباطور من نوافذ  1618ثورة عنيفة عام 

بيد أنهام مل يصابا بأذى بالغ لسقوطهام عىل كومة من السامد العضوي،  براغالقرص املليك يف 

  .وأشعل هذا الحدث رشارة حرب األعوام الثالثني

  معارك الكونغو 

كانت البالد مستعمرة سابقة ثم خرج املستعمر فـانفجرت رصاعـات داخليـة مـام جعـل 

  .تحدة ترسل قواتها إىل العاصمة ليوبولدفيل للسيطرة عىل النظاماألمم امل

  .بني قوات األمم املتحدة والقوات الحكومية وبني املعارضة الكونغوية

  .جرت معارك دامية يف شوارع العاصمة ليوبولدفيل 1964يف عام 

 تعرض عـدد -2 .واجه رئيس الوزراء تشومبي معارضة مسلحة ومدربة -1 :نتائج الحرب 

انترشـت جثـث القـتىل يف  -4 .تعرضت مدارس تبشريية للهجـوم -3 .من األوروبيني لالختطاف

 .عاد الهدوء بعد ذلك -6 .تم إلقاء القبض عىل العديد من قيادة املعارضة -5 .شوارع العاصمة

  معركة كويبك 

  لبسط بريطانيا نفوذها عىل األرايض التي استولت عليها فرنسا  .معركة كويبك

ووقف إىل جانبهـا )  1759 – 1727( لقوات الربيطانية بقيادة الرائد جيمس وولف بني ا 

 – 1712( اإليروكويون من الهنود الحمر وبني القوات الفرنسية بقيادة املركيز دي مونـت كـامل 

  .ووقف بجانبهم الغونكوييون والهيورويون من الهنود الحمر)  1759

األرايض املنبسطة ملنطقة إبراهيم فـوق مدينـة شنت بريطانيا وامتدت إىل  1759يف عام 

املركيـز دي مونـت كـامل والرائـد الربيطـاين جـيمس ولـف يف  انالفرنسـي انقتل القائـد.كويبك

انترصت بريطانيا يف هذه الحرب التي تعترب الحـرب األخـرية بـني فرنسـا وبريطانيـا يف  .املعركة

رونيون مـن الهنـود الحمـر ووقـف إىل وقف بجانب فرنسا الغونكوينيون والهيو  .شامل أمريكا

  .رض املعركة بالقتىل والجرحىأامتألت  .جانب بريطانيا اإليروكويون من الهنود الحمر
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  يوم كيبور

تعرف أيضا باسم حرب أكتوبر أو حرب رمضان يف البالد العربية، وحرب يوم الغفـران أو 

يف يـوم عيـد الغفـران، أقـدس ألنها بدأت خالل شـهر رمضـان و (يوم كيبور يف إرسائيل والغرب 

، شـنت سـوريا ومرصـ هجومـا مباغتـا عـىل )أكتـوبر(ترشـين األول  6يف ). األعياد عند اليهـود

القوات اإلرسائيلية التي تحتل مرتفعات الجوالن السـورية وشـبه جزيـرة سـيناء املرصـية منـذ 

أليام األوىل من عىل الجبهة املرصية، متكن الجيش املرصي خالل ا. 1967) يونيو(حرب حزيران 

بدأ الهجوم يف الجبهتني معا . عبور قناة السويس وتدمري خط بارليف الدفاعي اإلرسائييل املنيع

يف متام الساعة الثانية بعد الظهر بغـارات جـوي وقصـف مـدفعي شـامل عـىل طـول خطـوط 

ر تحركت القوات السـورية مخرتقـة الخطـوط اإلرسائيليـة ومكبـدة اإلرسائيليـني خسـائ. الجبهة

خالل يومني من القتال، باتت مرصـ . فادحة مل يعتادوا عليها خالل حروبهم السابقة مع العرب

تسيطر عىل الضفة الرشقية لقناة السويس ومتكنت سوريا من تحرير مدينة القنيطرة الرئيسية 

إال أن توقـف القتـال املفـاجئ عـىل الجبهـة . وجبل الشيخ مع مراصـده اإللكرتونيـة املتطـورة

، واملسـاعدات العسـكرية األمريكيـة الهائلـة )خالفا للخطـة املتفـق عليهـا مـع سـوريا(ة املرصي

إلرسائيل خالل املعارك، ساعدت اإلرسائيليني عىل القيام بهجوم معاكس نـاجح يف الجـوالن يـوم 

  .)أكتوبر(ترشين األول  11

ـا عسـكريا كـامال للعـرب، إال أن) أكتوبر(ورغم أن حرب ترشين .  هـا كانـت مل تحقق نرص

فقد شهدت أيام القتال تضامنا عربيا مل يشـهد لـه العـامل العـريب مثـيال مـن . نرصا معنويا كبريا

. وشاركت قوات من مختلف الدول العربية يف املعارك عىل الجبهتـني السـورية واملرصـية ،قبل

كام فرضت دول العربية املنتجة للنفط حظرا استمر عدة شـهور عـىل تصـدير الـنفط إىل كـل 

  لدول املؤيدة إلرسائيل وعىل رأسها الواليات املتحدة، فكان ظهور سالح النفط العريب ألول مرةا

  معركة الكيدارتيني

ــاين  ــرد الث ــك يزدج ــن املل ــدارتيني)457-438(زم ــرس والكي ــني الف ــامت . (ب ــبب هج بس

  (الكيدارتيني عىل أرايض اإلمرباطورية الفارسية  يف بارثيا وخوارزم

ك يزدجرد الثاين كان جيش اإلمرباطورية الساسانية تجمعـا خلـط األمـم يف بداية عهد املل

املختلفة، فقد كان الجيش يتضمن حلفاءهم الهنـود، وهـاجم الجـيش الساسـاين اإلمرباطوريـة 

الرومانية الرشقية، التي كانت تبني التحصـينات التـي كـان الرومـان يسـتخدمون فيهـا خـدعا 

ها لألرض الفارسية يف مكان قريب مـن كرراهـايئ، ولكـن للحمالت العسكرية التي ينوون إرسال
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الرومان، وكان بإمكان امللك يزدجرد الثـاين أن يتقـدم كثـريا يف األرض الرومانيـة،  فاجاؤاالفرس 

ولكن اإلمرباطور البيزنطي ثيودوسيوس الثاين طلب معاهدة سـالم وأرسـل قائـده إىل معسـكر 

ــن ــاين، ويف املفاوضــات بي ــك يزدجــرد الث ــا ا 441هام يف ســنة املل  إلمرباطــوريتنيم، وعــدت كلت

الساسانية والبيزنطية أال تبني أي تحصينات جديدة عىل الحدود، وعىل كل حال، امللك يزدجرد 

متلك اليد الطوىل ومل يطلب أكرث من الرومان بسـبب هجـامت الكيـدارتيني عـىل أرايض االثاين 

م  443دجرد الثاين قواتـه يف نيشـاهبور يف سـنة اإلمرباطورية يف بارثيا وخوارزم، فجمع امللك يز 

وانطلقت قوته يف حملة ضد الكيـدارتيني، وأخـريا بعـد عـدد مـن املعـارك سـحق الكيـدارتيني 

ـقية . م 450وأبعدهم إىل ما بعد نهر أوكسوس يف سـنة  أثنـاء حملـة امللـك يزجـرد الثـاين الرش

لجيش وقياداته، ثم اضـطهد بعـد ارتاب امللك يزدجرد من املسيحيني يف الجيش وطردهم من ا

ذلك املسيحيني، واضطهد اليهود ولكن بشكل أقـل، وكـان هـذا االضـطهاد لـيك يعيـد تأسـيس 

الديانة الزرادشتية يف أرمينيا، وسحق إنتفاضة املسـيحيني األرمـن يف معركـة فارتانـانتز يف سـنة 

واته التاليـة، انشـغل م، ولكن عىل كل حال، بقي األرمن عـىل الديانـة املسـيحية، ويف سـن 451

  .م 457امللك يزدرجرد ثانية مع الكيدارتيني حتى موته يف سنة 

  معركة كينوسكيفاالي

هي معركة دارت رحاها يف ) املعروفة أيضا باسم معركة بغرادس (معركة السهول الكربى 

وحلفــائهم  القرطــاجينيوجيشــا مــن  ســكيبيو اإلفريقــيبقيــادة  الرومــانم بــني .ق 203عــام 

ليغـادر  حنبعـل، والتـي كـان الهـدف منهـا اسـتدراج يةالحرب البونيقية الثانخالل  النوميديني

بهزمية القرطاجيني، نجح سكيبيو اإلفريقي يف إجبار حنبعـل عـىل . إفريقيةوالعودة إىل  إيطاليا

  .معركة زامامغادرة إيطاليا والعودة إىل إفريقية، حيث هزم يف وقت الحق يف 

، وفـر معهـام تيكـامعركـة يو يف الفرار بعد الهزميـة يف  وصيفاقس صدربعل جيسكونجح 

. من الجنود الذين فروا من املذبحة التي حدثت يف املعسكر القرطاجي بعد املعركة قليل عدد

يون إيقــاف جــيش ســكيبيو ، قــرر القرطـاجاأليبرييــنيجنــدي مـن املرتزقــة  4,000مـع وصــول 

جمع جنـودا جـدد يف قرطاجنـة ويف نوميـديا، وأصـبح لـدى . اإلفريقي عن التقدم عرب إفريقية

م، غـادر سـكيبيو معسـكره يف .ق 203ويف عـام . جنـدي 30,000صدربعل جيسكو وصيفاقس 

  .يوتيكا ملواجهة صدربعل جيسكو وصيفاقس يف مكان يدعى السهول الكربى

وجيشـا مـن القرطـاجيني والنوميـديني،  سـكيبيو اإلفريقـي بقيـادة واجه الجيش الروماين

  قة وضع صدربعل املرتز . وصيفاقس صدربعل جيسكومدعام باملرتزقة األيبرييني، تحت قيادة 
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األيبرييني يف القلب، ويف الجناحني املشاة والفرسان القرطاجيني، بينام تشكل الجيش الروماين 

من ثالثة صفوف، األول من حاميل الرماح والثاين من املشاة الخفيفة والثالث من املشاة 

  .الثقيلة

م عن ضغط الفرسان الرومان عىل املشاة والفرسان القرطاجيني يف الجناحني حتى أبعدوه

ـاوة، غـري أن . ميدان املعركة، ليبقى املشاة األيبرييني فقط يف امليدان قاتل املشاة األيبرييون برض

أمـر سـكيبيو مشـلته الخفيفـة . عددهم كان مساويا للصف األول من حاميل الرمـاح الرومـان

مل . يف الفـخوبهذه الطريقة، وقـع املرتزقـة األيبرييـون . والثقيلة مبهاجمة األيبرييني من الجانبني

  .يتمكن سوى عددا قليال من األيبرييني من الفرار من القتل
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  " ل" معارك حرف 

 حرب اليب

 إبريـل إىل 1944 سـبتمربيف الفرتة مـا بـني  وأملانيا النازية فنلنداحرب البـي نزاع دار بني 

شامل فنلندا، تعود أهمية الحرب إىل اضطرار فنلندا لترسـيح قواتهـا  أقىص إقليم اليبيف  1945

  .األملان من خسائر ثقيلة أثناء القتال وبالرغم من ذلك عاىن

بحـرب  االتحـاد السـوفيتيملواجهـة  1941 يونيـووفنلندا تعاون وثيـق منـذ  أملانيابدأت 

 فنلنـدابدأت القيادة العليا األملانية التخطـيط الحـتامل قيـام  1943 صيفويف أوائل  االستمرار

لحاميـة  شامالبعقد معاهدة سالم منفردة مع االتحاد السوفيتي حيث خططوا لسحب قواتهم 

  .بالقرب من بتسامو النيكل مناجم

 1944 - 1943 شـتاءوشامل فنلندا خالل  الرنويجملان تحسني الطرق بني شامل استطاع األ 

يف املنطقـة وبالتـايل  لـذخريةاتكـديس  الحرب كعـامل باإلضـافة إىل ىباالستخدام املكثف ألرس 

  .مع االتحاد السوفيتي هدنة موسكوعندما أعلنت فنلندا  1944 سبتمربأصبحوا جاهزين يف 

  معركة الالذقية

ثوريـة انهزمـت فيهـا  هـا، هي معركة بحرية صغرية لكنم1973 وبرأكت 7معركة الالذقية، 

. وإرسائيـل، سوريام، طرفيها هام 1973 أكتوبر 6معركة حدثت بعد يوم من . البحرية السورية

) بحــر-صــواريخ بحــر(أرض -أرض زورق صــواريخل معركــة يف التــاريخ تحــدث بــني كانــت أو 

 .الحرب اإللكرتونيةوتستخدم فيها وسائل 

كــال . تــدمري القــدرات البحريــة للســوريني البحريــة اإلرسائيليــةيف بدايــة القتــال، أرادت 

 كان مسـلحا بأحـدث األسـلحة، فالبحريـة اإلرسائيليـة تعتمـد عـىل األسـلحة البحريـة نيالطرف

بحرية السورية بأسلحة بحريـة قادمـة مـن دول القادمة من املعسكر الغريب، بينام تسلحت ال

  .االتحاد السوفييتياملعسكر الرشقي، وبخاصة 

ميال خارج املياة اإلقليمية السورية مقابـل أ عركة يف عرض البحر عىل بعد عدة حدثت امل

 نييه السوريقامت البحرية اإلرسائيلية بتطبيق تكتيك يجعلون ف. السورية الالذقيةميناء مدينة 

يطلقون الصواريخ من مسافات بعيدة مع اسـتخدام االجـراءات املضـادة للـرادار للـدفاع عـن 

فغرقـت جميـع . أطلقوا صواريخهم عىل القطـع البحريـة السـورية. القطع البحرية اإلرسائيلية

  .السفن السورية
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 معركة الس نافاس دي تولوسا

م  1212 يوليـو 16معركة وقعـت يف  معركة العقاب أومعركة الس نافاس دي تولوسا هي

ألفونسـو الثـامن مـن تجمعـت قـوات امللـك . شبه جزيرة أيبريياشكلت نقطة تحول يف تاريخ 

وبيـدرو  وأفونسو الثـاين مـن الربتغـال سانتشو السابع من نافارةن و ومنافسوه السياسي قشتالة

حكام الجزء الجنويب من شبه الجزيرة األيبريية ومنـاطق  املوحدينضد قوات  الثاين من أراجون

التي جـاءت مـن  السلطان محمد النارصن يات املوحدقاد قو . أفريقياواسعة من شامل وغرب 

  .شتى مناطق الدولة للمشاركة يف املعركة

وهـذا سـبب تسـميتها  تولوسـاوقعت املعركة يف واد يسميه اإلسبان نافـاس قـرب بلـدة 

بضـم ( العقـابمبعركة الس نافاس دي تولوسا ووقعت كذلك قرب حصن أموي قـديم يسـمى 

  .ولذلك تسمى يف التاريخ العريب باسم معركة العقاب أو معركة حصن العقاب) العني

وأرسل جزءا من جيشه لتحريـر  إشبيليةسار محمد النارص بقواته إىل األندلس واستقر يف 

أشهر استطاع املسلمون أن يغـزوا ذلـك  8قلعة رباح ذات املوقع اإلسرتاتيجي وبعد حصار دام 

يـدعوه إلعـالن  إنوسـنت الثالـثاستغل ألفونسو الثامن ذلك الوضع وبعث إىل البابـا . الحصن

سـاعدته وأعلنهـا حربـا صـليبية ال يحـل حرب صليبية يف أوروبا وقد استجاب له البابا فـأمر مب

الجنـود واملـؤن  وفرنسـا الدويالت اإليطاليـةأرسلت . الغفران عىل من ال يساعد أو يشارك فيها

  .لدعم التحالف املسيحي

 100تحرك الصليبيون باتجاه قلعة ربـاح وكانـت حاميـة القلعـة اإلسـالمية ال تزيـد عـن 

فارس إال أنهم قاوموا مقاومة عنيفة ثم استسلموا يف نهاية األمر لعدم تكـافؤ الطـرفني ولعـدم 

عندما علم محمد النارص بـذلك حـرك جيشـه باتجـاه الشـامل . سلمنيوصول اإلمدادات من امل

  .والتقى الطرفان يف الثالث عرش من يونيو

. أو السيريا مورينـا وعسـكروا يف أطـراف تلـك الجبـال جبال الشاراتالتقى الطرفان عىل 

نظمت الصفوف وحمس الجنود وكان الجميع بانتظار رشارة البداية حتى كان السـادس عرشـ 

ادئ يف ذلـك اليـوم الـتحم الجيشـان ويف بـ. هــ 609من يونيو املوافق الخامس عرش من صفر 

األمر قاومت مقدمة الجيش اإلسالمي املؤلفة من املتطوعني املغاربة وصدر الجيش املكون من 

الجيش النظامي املوحدي قاوموا فرسان التحالف املسيحي مقاومة رشسـة حتـى بـدأت قـوات 

  .املسيحيني بالرتاجع وظهرت عليهم أمارات الخوف

ليه مبحاولة حصار الجـيش اإلسـالمي استشار ألفونسو قادة جيشه وكبار دولته فأشاروا ع

وكان صوابا أن فعل فانطلق جناحا الجيش املسيحي املكون من قوات نافارة وأراجون وطوقـوا 
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جيش محمد النارص األمر الذي أدى إىل اضطراب الجيش وانسحاب جناحاه مـن أرض املعركـة 

  .الرببراملكونان من األندلسيني واملتطوعني 

بعد ذلك اقتحم املسيحيون الجيش اإلسالمي وقتلوا أغلب من فيه وانسحب من استطاع 

  أن ينسحب إىل بالد املغرب وكان منهم السلطان محمد النارص ومجموع الجنود

مقتـل ابنـه عـىل أرض فر السلطان محمد النارص مكرهـا، فبعـد أن رأى هزميـة جيشـه و 

املعركة فانطلق حتى وصل إىل إشبيلية ومنها إىل مراكش حيث تويف بعـد فـرتة قصـرية يف عـام 

واسـرتدوا  أوبيـدابعد انتهاء املعركـة مبـارشة تقـدم املسـيحيون تجـاه حصـن مدينـة . م 1213

  .ألفا من أهلها 60الحصن واملدينة وقتلوا 

  معركة الفوريب

يـون وقعـت معركة غزة أو معركة الحربية أو معركة الفوريب كام يسميها املؤرخـون الغرب

بني الجيش الصليبي املتحالف مـع ملـوك األيـوبيني بالشـام وبـني الجـيش  غزةيف شامل رشقي 

  .م1244.املرصي والخوارزمية بقيادة األمري ركن الدين بيربس

  معركة اآلمو

  أو معركة سان أنطونيو 

 1835أعلــن املســتوطنون األمريكــان يف تكســاس اســتقاللهم عــن املكســيك عــام عنــدما 

  .أرسلت املكسيك جيشها لالتفاق مع الثائرين ضد املستوطنني األمريكان

  .بني الجيش املكسييك والثائرين وبني قوات املستوطنني األمريكان

ن تفـوق جرت معركة طاحنة يف سان أنطونيـو وعـىل الـرغم مـ) م 1848 1846( يف عام 

  .عدد القوات املكسيكية إال أن التكساسيون رفضوا االستسالم وقاتلوا حتى آخر رجل

مل يستطع الجيش املكسييك أن يحصد سوى القتل والدمار إضافة إىل ما قدمه األمريكـان 

تعـد هـذه املعركـة مـن الفلكلـور  .من تضحيات يف األرواح إذ امتألت ساحة املعركة بقـتالهم

معاهـدة ) م 1848 1846( حرب املكسيك والواليات املتحـدة األمريكيـة يف عـام تبع  .األمرييك

غوادالوب هيدالغو والتي مبقتضاها تم إعطاء الواليات املتحـدة األمريكيـة مقاطعـات واسـعة 

والتي كانت سابقا جزءا من املكسيك ووفق رشوط املعاهدة تنازلـت املكسـيك عـن مطالبتهـا 

كحـدود للمكسـيك ) ريوغرانـدي ( وكاليفورنيا واعرتفت ب لتكساس وتخلت عن نيومكسيكو 

  .الجديدة
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  معركة اليبزج

، وكانـت 1813أكتـوبر  19-16معركة اليبزج أو معركة األمم هي معركة وقعـت يف أيـام 

خيضت املعركة عىل أرض أملانية، وتضمنت جنـودا أملـان يف كـال . لنابليونالهزمية األكرث حسام 

الجانبني، حيث جاءت نسبة كبرية من جنود نابليون من كونفيدرالية الراين، شـارك يف املعركـة 

  .الحرب العاملية األوىلجندي، مام جعلها أكرب معركة فيام قبل  600,000حوايل 

 وبريطانيـا والنمسـا وروسـيا بروسـياوبـني الحلفـاء  نـابليونوهي الحرب التي دارت بني 

ثم بؤمتر شهري عاملي وهـو . م و انتهت بنفي نابليون بعد انكسار جيوشه1814-1813لعظمى ا

نها كانت عاملية أ يسمونها الحرب العاملية األوىل باعتبار  السياسيني رخنيوبعض املؤ  مؤمتر فيينا

  .يف درجتها ووضعها

لـف أ وسـتني  ةمـن مئـ ةقوات مؤلف) اي ليبزج(دينه ويف ترشين األول اجتمعت حول امل

مثــال برنــادوت وبلــوخر وبنجســن أ شــهر الجــرناالت أ مقاتــل مــن جيــوش الحلفــاء يقــودهم 

ومن جهـة أخـرى اسـتدعى نـابليون جيوشـه مـن الشـامل . وشفارتسربج  ويوجني ألفريمتربجي

رمون وإسـكندر لف رجـل بقيـاده مـاأ عرش  ةوخمس ةوالوسط والجنوب يف أعداد مقدارها مئ

مكدونالد ومورا وأجريو وفيكتور وبرتـران وكلريمـان ونيـي واملـري جوزيـف بونياتوفسـيك وقـد 

  .ثر هذا التحدي معركة األمم أو حرب األممإ سمى األملان املعركة التي جرت 

  معركة اليبزغ

  ).حروب دينية )(وروما الكاثوليكية وإسبانيا -ويدبني اللربوتستانت الدمنارك والس(

ارتأت أسبانيا أن األفضل لها أن تتحرك ضد التهديدات املتواصلة من . 1645إىل  1635ن م

 5يف  معركــة نــوردلينغنيف فرضــبت الربوتســتانت عنــدما هــزمتهم  ،الــدينامرك الربوتســتانتية

  .1634 سبتمرب

وبعد موت فالنشتناين وغوستاف أدولف كانت السويد قد أصبحت قـوة يف أملانيـا عـىل 

ابنـة غوسـتاف أدولـف الحكـم بعـد موتـه وهـي طفلـة يف  كرستينايد جرناالتها بعد أن تولت 

مركـز أرسة  النمساو  بوهيمياالثانية وهددت  اليبزيغانترصوا يف معركة  1642السادسة ويف عام 

  .بسبورغها

لكن االنتصارات أصبحت سويدية أكرث منها بروتستانتية مام أخاف كريستيان الرابع ملك 

  الدمنرك من السويد القريبة أكرث من النمسا البعيدة فأعلن الحرب عليهم لكنه انهزم وتم 
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وغوتالند مام  إستونياغزو أراضيه مجددا وأخذت منها يامتالند وهاالند وجزيريت أوسل قرب 

  .أدى لرتك الدمنرك الحرب

 1982  حرب لبنان

أو مـا أطلقـت عليـه إرسائيـل اسـم عمليـة  لبنـانو وتسمى أيضا بغـز  1982 لبنانحرب 

فتحولت أراضيه إىل ساحة قتال بـني  بلبنانهي حرب عصفت  ،السالم للجليل وعملية الصنوبر

إىل عــدد مــن  الحــربترجــع أســباب هــذه . وإرسائيــل وســوريا التحريــر الفلســطينية منظمــة

الذي نظم  اتفاق القاهرةاألحداث التي جرت يف الرشق األوسط خالل السنني التي سبقتها، من 

 .الحرب األهلية اللبنانية، إىل لبنانوجود الفصائل الفلسطينية املسلحة يف 

عندما قررت الحكومة اإلرسائلية شن عمليـة عسـكرية  1982 حزيران 6بدأت املعارك يف 

، شـلومو اململكـة املتحـدةبعـد محاولـة اغتيـال سـفريها إىل  منظمة التحرير الفلسـطينيةضد 

بعـد أن هاجمـت  جنـوب لبنـانبـاحتالل  إرسائيـلأرجوف عىل يد منظمة أبو نضـال، قامـت 

واملليشــيات املســلحة اإلســالمية اللبنانيــة،  والقــوات الســورية منظمــة التحريــر الفلســطينية

منظمة انسحبت . يف بريوت الغربية الجيش السوريوبعض وحدات  منظمة التحريروحارصت 

بعد أن تعرض ذلـك القسـم منهـا إىل قصـف عنيـف، وكـان ذلـك مبعاونـة  بريوت من التحرير

  .الم الدولية، وتحت حامية قوات حفظ السفيليب حبيباملبعوث الخاص، 

إال أن آثارها ومخلفاتها مل تنته حتى  1985انتهت هذه الحرب بشكلها املعرتف به يف عام 

. جنوب لبنـانوأعوانه فعليا من  انسحب الجيش اإلرسائييلعندما  2000أبريل من عام /نيسان

 مرصوالجدير ذكره أن إرسائيل قد زجت يف هذه الحرب ضعف عدد القوات التي واجهت بها 

  . 1973 أكتوبر/حرب ترشين األوليف  وسوريا

  معركة لسان بور توفيق 

قامت كتيبة صاعقة بهجوم لـييل عـىل موقـع لسـان بـور توفيـق  1969يوليو  10يف ليلة 

مستخدمة القوارب ودمرت قوات العدو كلها والتي كانت مصدر تهديد ملعمل تكريـر البـرتول 

  .بالقرب من السويس بل وملدينة السويس أيضايف الزيتية ومليناء األديبة 

  حصار لشبونة

  حصار لشبونة
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كام أنـه . شبه الجزيرة االيبريية، بتوسيع الحملة الصليبية يف 1147أذن البابا يف ربيع عام 

يف حمالتـه ضـد  فونسـو األول ملـك الربتغـالمنح املساواة للحروب يف شبه الجزيرة اإليربيـة أل 

أنطلقـت أول الوحـدات الصـليبية اإلنكليزيـة مـن . املسلمني مع بقية الحملة الصليبية الثانيـة

وبسبب سوء األحوال الجوية أضطرت سفن هذه الحملـة يف الرسـو يف . 1147يف مايو  دارمتوث

حيث كـان هنـاك اقتنـاع عـام بـأن ينضـموا إىل حملـة . 1147يونيو  16يف  بورتوشامل مدينة 

  . ألفونسو السابع

، وعقد اتفاق رسمي مـع ألفونسـو لشبونةن عىل املساعدة يف الهجوم عىل و اتفق الصليبي

السابع عىل أنه يحق لهم نهب سلع املدينة و الحصول عىل فدية السجناء يف حال وقـوعهم يف 

ويف النهايـة وافـق . ملـدة أربـع أشـهر 1147أكتوبر  25متوز  1استمر حصار لشبونة من . األرس

اسـتقر . ع داخـل املدينـةحاكم لشبونة عىل االستسالم، ويرجـع ذلـك يف املقـام األول إىل الجـو 

معظم الصليبيني يف املدينة املسيطر عليها حديثا، ولكن البعض مـنهم أبحـر للوصـول إىل يـالد 

والحقـا سـاعدوا . نفسه يف العام شنرتينكام ساعد الذين غادروا مبكرا يف السيطرة عىل . الشام

  .وسمح لهم باإلستيطان يف هذه املدن. شطوبرو  بامليالو  أملاداو  سينرتاعىل السيطرة عىل 

  معركة لكناو

متـرد الجنـود الهنـود ضـد سـيطرة رشكـة الهنـد  1857يف عام  .معركتا كاون بوري ولكناو

تحق بعض األمراء الهنود بهذا التمـرد أمـال مـنهم يف اسـرتداد بعـض الربيطانية الرشقية، وقد ال

  .بني املتمردين الهنود وبني القوات الربيطانية.سلطانهم الذي فقدوه لربيطانيا

جرى قتال عنيف يف كاون بوري ولكناو وبـني الهنـود والقـوات اإلنجليزيـة  1857يف عام 

حكومة الربيطانية سـيطرتها عـىل الهنـد مـن فقد الهنود الكثري من قواتهم املتمردة أحكمت ال

  .رشكة الهند الرشقية

  معركة اللطرون

  :1948ومن معارك الجيش العريب األردين عام 

 معـارك القـدس، وهي إحدى 1948مايو  23مايو حتى  15من  معركة اللطروناستمرت 

وإخـراج القـوات  لتحريـر القـدسوكانت مقدمة ) 1948حرب ()الحرب العربية اإلرسائيلية (يف

  .يلإرسائي 6500مبقابل  القدسجندي أردين من الدفاع عن  1200اليهودية منها حيث استطاع 
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حابس وات األرسائيليه كبريه يف هذه املعركة وقاد القوات األردنية املشري قكانت خسائر ال

-2001(الذي أصبح يف ما بعد رئيسا للوزراء أرئيل شارونوقاد الجيش األرسائييل . املجايل

يف املعركة وقع أسريا بيد الجيش العريب األردين وقد أرسه يومها  أرئيل شارونوقد جرح ). 2006

الذي عالجه ونقله إىل الخطوط الخلفية، ثم إىل  -املشري فيام بعد– حابس املجايلالنقيب 

حيث أقيم معسكر اعتقال األرسى اليهود، وتم تبديله بأسري عريب عندما جرى  األردنيف  املفرق

  .تبادل األرسى بعد الهدنة الثانية

ن عدد القتىل األرسائيلـني أ  الكنيستيف  عوزي الندوقال النائب األرسائييل  1985ويف عام 

  .1000ام بتقليل تقديراته إىل ال ققتيل، وبعد انتقادات شديدة  2000تجاوز ال  اللطرونيف 

  )م 1626( معركة لوتر

يف أوروبا بني الكاثوليك ممثلـة باإلمرباطوريـة  ،من الحروب الدينية وحروب الثالثني ءجز 

  :والربوتستانت ،الرومانية

وهـو ) الربوتسـتانت( بوهيميـاعسـكرية مـن أحـد نـبالء  طلب فريديناند الثاين مساعدة

كان فالنشتاين رجال ذا نفوذ، وكـان قـد جمـع ثـروة طائلـة مبصـادرته . ألربخت فان فالنشتاين

ألـف  100ألف و 30كان عنده ما يرتاوح بني أمواال وعقارات من قبل البوهيميني أنفسهم، كام 

  .وافق فالنشتاين عىل مساعدة فريديناند رشط أن متنح لألول األرايض الجديدة املحتلة. جندي

فاجأت قوات فالنشتاين مشرتكة مع قوات الجرنال تييل قوات امللك كريستيان الـدمناريك، 

اتها نحو أراضـيه؛ فاضـطر كرسـتيان الذي مل يكن يعلم بوجودها يف األصل، كام مل يسمع بتحرك

كانـت تعـيش  فرنسـاإثر ذلك إىل االنسحاب، ومل تجد محاوالت كرستيان باالستعانة بحلفائه، ف

كانـت تعـيش فـرتة سـيئة يف  إنجلـرتا، و بولنـداكانت تخوض حربـا ضـد  السويدحربا أهلية، و 

الكاثوليكيـة  أيرلنـداتاريخها بسبب املشاكل الدينية واالنقسامات بني الربوتستانت من جهـة و 

لهم املشاكل، فكانت مقسـمة ضـعيفة، وحتـى املقاطعتـان  ليز وتسببجالتي ترفض حكم اإلن

  .، فضلتا عدم التورط يف الحرب والجنوح للسلمبراندنبورغو  ساكسونيااألملانيتان، 

م 1626) جرسـ ديسـاو(معركـة هزمت قوات فالنشتاين قوات مانسفيلد الربوتسـنتي يف 

 مـن نيكـام هـزم الـدمناركي. وخرس مانسفيلد أكرث من نصف جنوده ومات بعدها بعدة أشـهر

  ).م 1626( معركة لوترل قوات الجرنال تييل يف قب
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  معركة لوتزن

  ).حروب دينية)(كاثوليكية وإسبانيا وروما ال -بني اللربوتستانت الدمنارك (

أن يتـدخل يف  غوسـتافوس أدولفـوسقرر ملك السويد  1630يف عام . 1635إىل  1630من
  .الحرب الدينية اىل جانب الربوتستانت

نزل عىل شاطئ أملانيا الشاميل ووصل كبطل لينقذ الربوتستانت وكان ملك السويد ينـوي 
   .السيطرة عىل الرابطة الهانسية وتحويل البلطيق لبحرية سويدية

أدولف القوة وكانت لديه املهارة التخطيطية ليغري مسار الحرب أصبحت يف يد غوستاف 
فشن حملة عىل مدينة ماغدبورغ عندما احتلت من قبل اإلمرباطوريني فأحرقت ونهبت وقـدر 

شـخص قتلـوا، وكـان هـذا يف مـايو مـن العـام  20000الجرنال بابنهايم الذي احتل املدينـة أن 
 1631 سـبتمرب 17يف  معركـة برايتنفلـدانترص غوستاف الحقا يف نرصـين حاسـمني هـام . 1631

نتصـار انتهـت الحـرب با.ومات فيها برصاصـة مـن الخلـف 1632 نوفمرب 16يف  معركة لوتزنو 
   .إسبانيا الكاثوليكية

  معركة لودي

  )1797(حدى معارك الحملة اإليطالية األوىل لنابليون بونابرت إ 

وقاد الجيش الفرنيسـ املـرابط هنـاك يف غـزو  إيطالياإىل شامل  اريسبسافر نابليون من 
شـبه املحتلـة شـامل  النمسـاو  فرنساناجح لألرايض اإليطالية، بعد أن كان القتال قد تجدد بني 

وطـردهم " معركـة لـودي"، فأحرز نابليون انتصارا باهرا عـىل النمسـاويني يف الجزيرة اإليطالية
  .لومبارديامن منطقة 

  معركة لياج

الحـرب يف  واملعركـة األوىل بلجيكاعىل  األملاينمعركة لياج كانت املعركة االفتتاحية للغزو 
عنـدما  أغسـطس 16واسـتمر حتـى  أغسـطس 4بـدأ الهجـوم عـىل املدينـة يف . العاملية األوىل

  .م1914.استسلم الحصن األخري يف النهاية

لغـرض  ولوكسمبورغ، بلجيكا، كان عىل القوات األملانية الهجوم عىل خطة شليفنحسب 
  . يق القوات الفرنسيةالقيام بحركة التفافية كبرية بغرض تطو

لكن قبل بدء املعركة كانت هناك صعوبة أخالقية متثلـت يف كـون بلجيكـا ولوكسـمبورغ 
  . محايدتني، وكانت الحكومة الربيطانية قد تعهدت بضامن هذه االتحاد
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احتل األملان لوكسمبورغ بدون أن يعلنوا الحرب، وطلبوا مـن بلجيكـا  أغسطس 2يف يوم 

ألـربت أن تسمح لقواتهم باملرور فيها، وكان الرد الطبيعي من البلجيكيني، وعىل رأسهم ملكهم 

  . ، هو الرفضاألول

يف اليوم التايل هجم األملان عىل بلجيكـا، أيضـا بـدون أن يعلنـوا الحـرب، وإن كـانوا قـد 

  . فرنساأعلنوا الحرب عىل 

، أغسـطس 7، ويف يـوم أغسطس 4رد الربيطانيون عىل الهجوم األملاين بإعالن الحرب يوم 

  . حطت أوىل الوحدات الربيطانية عىل الشاطئ الفرنيس

صـحيح أن مدينـة ليـاج قـد . لقي األملان من البلجيكيني مقاومة أكرب بكثري مـن املتوقـع

  . ، إال أن املقاومة يف القالع املحيطة بها استمرت لعرشة أيام أخرىأغسطس 5سقطت يوم 

إضافة إىل ذلك قام البلجيكيون بتخريب سككهم الحديدية، فأدى إىل تعطـل اإلمـدادات 

عدة األملانية، وبالتايل إىل تعطل الهجوم األملاين، ولحسن حظ األملان، مل يقـدم الفرنسـيون مسـا

  . فعالة للبلجيكيني

، وصـار لألملـان حريـة كبـرية يف تنفيـذ خطـة شـليفن نـامورأغسطس تـم احـتالل  23يف 

  . والهجوم عىل فرنسا

يف  معركـة املـارن األوىل استمر األملان يف تقدمهم، لكـنهم هزمـوا مـن قـوات الحلفـاء يف

  . 1914سبتمرب 

اومة البلجيكية التـي أدت إىل تعطـل التقـدم نتصار األملان يف معركة لياج، لكن املقارغم 

  .من الرشق ة األملانيةاإلمرباطورياألملاين قد أعطت الروس فرصة لغزو 

  معركة ليبانتو

وتحـالف  العثامنيـنيبـني  1571أكتـوبر 7وقعـت يف  معركـة بحريـةمعركة ليبـانتو هـي 

  .نينيالعثام، وقد انتهت بهزمية أورويب

عندما اقرتب األسطول الصليبي من ميناء إينبختـي الـذي يرسـو فيـه األسـطول العـثامين 

اجتمع برتو باشا مع كبار قادة البحر لبحث املوقـف، وانفـض هـذا االجـتامع دون أن يتوصـل 

  .القادة إىل خطة ملواجهة املعركة القادمة التي ال يفصل بينها وبينهم إال وقت قصري

تؤكد أن هناك ميال ملا يطرحه برتو باشا ومؤذن باشـا ملواجهـة املوقـف  وكانت املؤرشات

  .أمام الدولة يف إستانبول ؤولنياملتأزم عىل اعتبار أنهام املس
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 -غـري املتكافئـة-وكان رأي القادة البحريني يف األسطول هو عدم الدخول يف هذه املعركة 

تتلفها، وهـو مـا يعطـي فرصـة كبـرية إال بعد أن تقصف مدافع القالع العثامنية سفن العدو و 

لسفن األسطول العثامين لتتبع ومطـاردة األسـطول الصـليبي، أو مبعنـى آخـر إنهـاك األسـطول 

ولكن برتو باشا ومؤذن باشا أعلنا أنهام . الصليبي قبل بدء املعركة ثم االنقضاض عليه بعد ذلك

  .تسلام أمرا بالهجوم عىل األسطول الصليبي

تو بالدموية والعنف الشديدين، فاستشهد قائد القوة البحرية مؤذن اتسمت معركة ليبان

عيل باشا وابنه مع بدايـة املعركـة كـام أرس ابنـه الثـاين، وغرقـت سـفينة القيـادة يف األسـطول 

  .العثامين التي فيها برتو باشا وتم سحبها إىل الشاطئ بتضحيات كبرية

الجنـاح األميـن فإنـه مل يخرسـ أيـا مـن  أما القائد البحري العثامين أولوج الذي كان يقود

سفينة واستطاع أن يقيض عىل األسطول املـالطي بالكامـل الـذي يتكـون مـن  42سفنه البالغة 

ست سفن واغتنم رايته، وعندما رأى أن الهزمية تقع باألسطول العثامين وأن تدخله إلنقاذه هو 

عـىل بقيـة األسـطول واالسـتعداد  انتحار مؤكد، رأى أن من الحكمة االبتعاد عن امليدان حفاظا

  .ملعركة قادمة

ورغم هذا االنتصار الباهر لألوربيني يف معركة ليبانتو البحرية فإن األوربيني مل يسـتطيعوا 

استغالل هذا االنتصار الكبري من الناحية اإلسرتاتيجية، فقد استطاع العثامنيـون بعـد أقـل مـن 

كان أكرث قوة وعددا من األسطول الذي تحطـم عام واحد عىل هذه الهزمية بناء أسطول جديد 

يف تلك املعركة، وهو ما أثبت أن الدولة العثامنية ما زالـت تحـتفظ بقوتهـا وأنهـا تسـتطيع يف 

الوقت القليل تعويض الفاقد من قوتها وخسائرها نظرا ملا تتمتع به الدولة من موارد وطاقات 

  .ضخمة

  )  البوير( معركة ليدي سميث 

يف القرن التاسع عرش سيطر األوروبيون والبوير عىل جنوب أفريقيا  .ميثمعركة ليدي س

كام سيطر الربيطانيون عىل مستعمرات كيب كولوين وناتال بينام سيطر البوير عىل جمهوريتني 

وعنـدما أراد الربيطـانيون توسـيع إمرباطـوريتهم  ،مستقلتني هام ترانسفال ودولة أورانج الحرة

  .وأخريا اندلعت حرب البوير ،لبويربدأ التوتر يظهر عىل ا

  .بني البوير  والقوات اإلنجليزية بقيادة كتشن 

ــام  ــام ) م 1899( يف ع ــي ع ــوير فف ــا والب ــني بريطاني ــدلعت الحــرب ب وصــلت  1900ان

 ملـا يتصـفون بـه مـن رسعـةنجليز مجابهة البوير،اال مكن تالتعزيزات اإلنجليزية، ومع ذلك مل ي

لذلك عمد اإلنجليز إىل زج املزيد من القوات وهكذا  .دة التمويهوجو  ،الحركة مع خفة السالح
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كســبوا الحــرب يف النهايــة ثــم توصــل الطرفــان إىل عقــد الســالم فــيام بيــنهام وعليــه شــكلت 

وأصـبحت بريطانيـا  .جمهوريات البوير السابقة واملستعمرات الربيطانية اتحاد جنوب أفريقيـا

  .نطاق واسعأول بلد استخدم معسكرات االعتقال عىل 

  حصار لينينجراد

  إحدى معارك الحرب العاملية الثانية

حصـار واملعـروف ب( لينينجـرادقامت الجيوش األملانية برضب حصار شـديد عـىل مدينـة 

أصدر هتلـر .، ساعدتها من الشامل القوات الفنلندية، ومن الجنوب القوات األملانية،)لينينجراد

ع إمــدادات املــؤن الغذائيــة طــأوامــره بــأن متســح مدينــة لينجــراد عــن وجــه األرض، فقــام بق

  .واملعدات الطبية للمدينة حتى حصلت مجاعة يف البالد

، أعد الجـيش األملـاين لعمليـة هجوميـة، كانـت مـن 1942 - 1941بعد الشتاء املمتد بني 

، لذلك قررت القيـادة )البنزين( أكرب املشاكل التي عاىن منها الجيش األملاين هي قلة املحروقات

  .موسكواألملانية التوقف عن الوصول إىل 

رغم تردد هتلر، واملعارضة بني ضباطه، ومـع زيـادة الـدعم لخطـوط املعركـة يف شـوارع 

من مساحة املدينة، لكـن اسـتنفذت قـوى الجـيش % 90، استطاع األملان أن يحتلوا ستالينغراد

األملاين وذلك النجراره لحرب شوارع مع بقايا الجيش السـوفيتي يف رصاع مبـارش ومريـر، ومـع 

تركه القوات الرومانية والهنغارية لحراسة األماكن املسيطر عليها، اسـتطاع السـوفيات التغلـب 

، الجنـود األملـان الـذي أورانـسسـميت بسهولة عىل ما تبقى من جيوش املحور خالل عمليـة 

حصـول  تبقوا يف املدينة حورصوا وتم قطع جميع اإلمدادات العسكرية عنهم، رغم ذلك ورغم

مجاعة بينهم؛ أمرهم هتلر بالقتال حتى آخر جندي يتبقى لديهم، قاتل هؤالء الجنود وأظهروا 

  .صمودا وثباتا ال يوصف وشجاعة رغم كل الظروف الصعبة التي مروا بها

بسبب النقص يف الغذاء والعتاد العسكري والوقود، بدأت وترية الحرب لدى األملان تقـل، 

ويف . 1943فربايـر عـام /شـباط 2يئ من القوات األملانيـة املحاربـة يف أدى ذلك إىل استسالم جز 

محاولة يائسة من هتلر ملنـع االستسـالم، قـام برتقيـة القائـد فريـدرش بـاولوس قائـد الجـيش 

  .تسلم أي ضابط يحمل هذه الرتبة من قبل أبداالسادس إىل مارشال، ألنه مل يس

أدت املعارك يف ستالينغراد إىل خسائر فادحة بني الطـرفني، والتـي صـورت بـأكرب معركـة 

   .منهم من املدنيني العزل 100,000دموية يف التاريخ، قتل ما يقارب عن مليون ونصف إنسان، 
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  :ليني معركة

، وهي مـن املعـارك 1814انجلرتا وروسيا عام  وقوات) فرنسا(بني قوات نابليون بونابرت 

  )التمهيدية ملعركة واترلو

  .)529ص :انظر التفاصيل(
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  "م " معارك حرف 

  حرب املائة عام

 عـام سنة من 116 تحرب املائة عام عبارة عن رصاع طويل بني فرنسا وإنجلرتا، وقد دام

هــذه الحــرب . نجليــز العــرش الفرنيســ وكــافحوا مــن أجلــهإدعــى امللــوك اإل . 1453إىل  1337

قوطعت بعدة فرتات طويلة من السـالم قبـل أن تنتهـي بطـرد اإلنجليـز مـن فرنسـا، باسـتثناء 

  . كاليه

م 1250تعقد العالقات بني البلدين منذ منتصـف القـرن الثالـث عرشـ  ىلتعود األسباب إ

ستغل تلك اجلرتا تابعة مللك فرنسا الذي جذور تلك العالقات أن أصبحت أن تقريبا وترتب عىل

التبعية يف الحصول عىل كثري من املكاسب املادية عىل شكل رضائـب وحقـوق سـيادة والكثـري 

 من السلع التجارية هذا باإلضافة للضغوط السياسية واملعنوية وكان لذلك األثر الكبري يف رغبة

  .رب املدمرةإنجلرتا للتخلص من تلك التبعية حتى وإن كان ذلك بالح

الهزمية مرات متتالية بسـبب قـوة جـيش إنجلـرتا النظـامي وقواتـه  امللك الفرنيس وذاق

ستمر يف الحـرب بتاييـد مـن الشـعب الفرنيسـ اوبالرغم من ذلك  ،الفرنسية الضعيفة باملقابل

مبعاهـدة أراس  1435وطلب األنجليز عقد الصلح الذي تم يف عـام  ،الذي أرتوى بروح املقاومة

وواصل امللك والشـعب الفرنيسـ الكفـاح يف . محت كثري من رشوط املعاهدة تروا املهينة التي

وعادت الحـرب مـن جديـد بـني  1444معارك مريرة تخللتها بعض فرتات من الهدنة منها عام 

وكانت تلك آخر الحروب حتى تم عىل إثرها خروج آخر جندي أنجليـزى . 1449البلدين يف عام

  .1453الكامل فيام عدا كالييه وكان ذلك يف عام  من أرض فرنسا والجالء

  هجوم املائة يوم

 الذي شن خالله الحلفاء، الحرب العاملية األوىلكان هجوم املائة يوم يف الفرتة األخرية من 

 1918أغسـطس  8مـن  الجبهة الغربيةيف  دول املحور املركزيسلسلة من الهجامت ضد قوات 

أجربت القوات املهاجمة الجيـوش األملانيـة عـىل . معركة اميان، بداية من 1918نوفمرب  11إىل 

هجوم املائة يوم ال يشري إىل . الهدنة، مام جعل أملانيا تطلب خط هيندينبريغاالنسحاب خلف 

معركة بعينها أو اسرتاتيجية محددة، ولكنه يشري إىل التسلسل الرسيع النتصارات الحلفاء بـدءا 

  .من معركة أميان

الفرنسـا (الربتغـال  بلجيكـا املتحـدة اتلواليـا اململكة املتحدة فرنسا وقعت املعركة بني 

 الواليات املتحدة و دوجالس هيج :اململكة املتحدة بقيادة فرديناند فوش و فيليب بيتان
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  اإلمرباطورية األملانيةقوات   :ما الطرف الثاينامللك ألبري األوال  بلجيكا و جون بريشنغ 

  .جورج فون دير مارفتز:بقيادة

 معركة ماجينتا

خالل حـرب االسـتقالل اإليطاليـة الثانيـة  1859حزيران / يونيو 4معركة ماجنتا جرت يف 

جـرنال وانترص فيها الفرنسيون وقوات رسدينيا بقيادة نابليون الثالث ضد النمساويني بقيـادة ال

  .غيوالي

. 1859حزيـران / يونيـو 4درات رحى املعركة بالقرب من بلدة ماجنتا شامل إيطاليا يـوم 

عربت جيوش نـابليون الثالـث نهـر تيسـان والتفـت حـول الجنـاح األميـن للقـوات النمسـاوية 

ـا . وحملت الجيش النمساوي الرتاجع مل تكن معركة ماجنتا كبرية بحد ذاتهـا لكنهـا كانـت نرص

نصب بـاتريس دو مـاك مـاهون دوقـا ملاجنتـا لـدوره يف . للقوات الفرنسية والرسدينية حاسام

  .هذه املعركة كام أصبح الحقا رئيسا للجمهورية الفرنسية

 1100(تألف التحالف الفرنيسـ الرسـديني يف الغالبيـة السـاحقة مـن القـوات الفرنسـية 

  .صار فرنسيابالتايل ميكن اعتبار االنت). فرنيس 58000جندي رسديني و 

وسمي تيمنا بهذه املعركة  وأيضـا بوليفـار  1859اكتشف اللون املاجنتا أو األرجواين عام 

  .دو ماجنتا يف باريس

  معركة املارثون

قبـل املـيالد القـوة العسـكرية  سـادسلصبحت االمربوطورية الفارسية مع بداية القرن اأ 

سيا اللصغرى آ ة عىل مملكة ليديا يف ذا متكن قورش ملك الفرس من بسط سريتإ و  ،وىل انذاكاأل 

وبعد ان متكن الفـرس مـن  ،ثم رشع يف السيطرة عىل باقي عىل املامليك وااليونية ،م.564عام 

مام االمرباطورية الفارسية مركز أ مل يبق  ،م.ق 525ومرص عام  ،م.ق 538االستيالء عىل بابل عام 

ثـارت املـدن ). اإلغريـق(اليونـان  حضاري معروف لديهم وقتئـذ مل يخضـع لهـا باسـتثناء بـالد

فأعـد  ،رضورة معاقبـة املـدن اليونانيـة" داريوس"األيونية يف آسيا الصغرى ضد الحكم الفاريس 

ودارت معركة  بني الطرفني انتهت بهزميـة  ،جيوشه وعرب بحر إيجة إىل سهل املارثون شامل أثنا

وتجمعـت  ،جمة اليونان من جديـدثم عاد الفرس ملها ،سيا الصغرىآ ىل إالفرس الذين انسحبوا 

ىل إفهزم الفرس مرة أخرى يف خليج سالميس وعادوا  ،املدن اليونانية تحت قيادة أثنا وإسبارطة

  .سيا الصغرىآ 
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يف " مـاراثون"مـام اليونـانني مبعركـه أ بهزميـه " داريـوش" لقد مني ملـك امللـوك الفـاريس

  .لكات االمرباطوريه الفارسيهىل ممتإسيطره عليها وضمها للم يف محاولته .ق)490(عام

  .قيام الفرس مبهاجمة بالد اليونان

  .بني الجيوش الفارسية الضخمة وبني جيش إغريقي صغري بقيادة ميلتيادس

م هجم الفرس بجيوش ضـخمة عـىل بـالد اليونـان لكـن الجـيش اليونـاين .ق 490يف عام 

  .الصغري املنظم استطاع أن يهزم الفرس يف سهل ماراثون

ومنـه السـباق ) مـات تعبـا ( ى النرص إىل أثينا عداء يوناين مات بعـد وصـوله حمل برش 

  .املعروف يف يومنا هذا ماراثون

  عملية ماركت جاردن

  )م1945-1939:(إحدى معارك الحرب العاملية الثانية

قامت عملية ماركت جاردن، والتي استطاع بها الحلفاء السيطرة عىل الجسور من خـالل 

تح الطريق لتحرير شامل هولندا، لكن مع وجود عدد كثيف من القوات قصف جوي، وذلك لف

  .األملانية هناك، تم تدمري وحدة الرسب األول من الطريان الربيطاين بكامله

  معركة املارن األوىل

معركة املارن األوىل معركة مهمة بني القوات األملانية والقـوات الفرنسـية والربيطانيـة يف 

، وانتهـت Marneعـىل نهـر املـارن  1914سبتمرب  12-6حدثت يف الفرتة  الحرب العاملية األوىل

  .صار القوات الفرنسية والربيطانيةبانت

بغـزو ، وقامـت فرنسـاالحـرب عـىل  اإلمرباطوريـة األملانيـةأعلنـت  1914 أغسـطس 3يف 

بـإعالن الحـرب عـىل أملانيـا النتهاكهـا حيـاد  بريطانيـاويف اليوم التايل قامـت حكومـة . بلجيكا

حطــت أوىل الوحــدات الربيطانيــة عــىل أرض فرنســا ملســاعدة  أغســطس 7ويف يــوم . بلجيكــا

  . احليفتهافرنس

بشـن هجـوم عـىل )  Joseph Joffre بالفرنسـية(قام القائد الفرنيس العام جوزيف جوفر 

  ). معارك الحدود(الحدود األملانية الفرنسية املعركة األساسية 

يـة اعتـربت معـارك ثانو أغسـطس 25إىل  14رغم أن معارك الحدود، التي اسـتمرت مـن 

واملارن، إال أن معارك الحدود قـد كلفـت الفرنسـيني والربيطـانيني حـوايل  لياجمقارنة مبعركتي 

  . جندي ما بني قتيل، وأسري، وجريح 300,000
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هيلمـوت فـون جيوش تتلقى أوامرها من  ةمقسم عىل سبع(القوات األملانية  كان تنظيم

  ):برلني، رئيس أركان القيادة األملانية يف مولتكه األصغر

  )مقسمة إىل تسع وحدات يقودها القائد الفرنيس جوفر(أما جيوش الحلفاء 

مقاتـل بقيـادة فـون  90,000-الجـيش األول(اشتبكت القوات األملانيـة  أغسطس 23ويف 

، ورغم التفـوق األملـاين )مقاتل يف ذلك الوقت 30,000(ألول مرة مع الحملة الربيطانية ) كلوك

  . ة يف النهاية كانت للتفوق األملاينلكن الغلب. فقد توقف هجومهم ذلك اليوم

مقرهـا  رينيـه فيفيـاين، نقلت الحكومة التي يرأسها باريسمع استمرار تقدم األملان نحو 

، وتم تحويل باريس إىل منطقة عسكرية بقيادة غالياين، وقد بـدا آنـذاك أن ال يشء بوردوعىل 

  . يوقف التقدم االملاين

قام غالياين بإقناع جوفر أن يوقف االنسحاب ويبدأ الهجوم، وقرر جـوفر أن  سبتمرب 4يف 

، خصوصا بعد أن اكتشف الفرنسيون عـن طريـق االسـتطالع وجـود سبتمرب 6يبدأ الهجوم يوم 

  . ثغرة بني جييش فون كلوك، وفون بولوف

ن عىل إيقاف يسبتمرب، وكان الفرنسيون مرص 6بدأت معركة املارن بالهجوم الفرنيس يوم 

  .  اليوم التايل دفع غالياين بفوجني فرنسينيالتقدم األملاين، ويف

يف برلني بدأ فون مولتكه يشعر بأن األمور ال تسري عىل ما يرام، لذلك أرسل إىل الجبهة يف 

، ومنحه صالحيات تخوله سحب كـل Hentschيدعى هنتش  مقدمضابطا برتبة  سبتمرب 8يوم 

  ). إذا لزم األمر(القوات األملانية 

فوجد يائسـا مـن تحقيـق ) قائد الجيش الثاين(قى هنتش بفون بولوف يف نفس اليوم الت

  . أي نرص، ويف صباح اليوم التايل أمر فون بولوف جيشه باالنسحاب

ر إدارة الجـيش األول فوجـد أن قائـده فـون إىل مقـ) سبتمرب 9(انتقل هنتش ذلك اليوم 

  . االنسحاب اكلوك قد أصدر أمر 

 11مل يجد هنتش إزاء ذلك إال أن يأمر باقي الجيوش األملانية باالنسـحاب، وبحلـول يـوم 

، انسـحبت سـبتمرب 12ويف يـوم . ان أمر االنسحاب قـد شـمل كـل الجيـوش األملانيـة، كسبتمرب

  . ، وانتهت بذلك معركة املارن بانتصار قوات الحلفاءAisneالقوات األملانية خلف نهر أين 

انت هـذه املعركـة هـي نقطـة النهايـة يف حـرب الحركـة، ونقطـة البدايـة يف الحـرب وك

  بدون  1918، إذ سيشتبك الطرفان يف معارك دموية حتى مارس الجبهة الغربيةالجامدة يف 
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قيق نجاح ويف ذلك التاريخ يبدأ األملان تح. أن يحقق أي من الطرفني مكاسب إقليمية مهمة

  . الحرب العاملية األوىلمبديئ تتلوه الهزمية النهائية يف 

  ركة املارن الثانيةمع

  .، وانتهت بانتصار قوات الحلفاءMarneعىل نهر املارن 

كانـت هـذه املعركـة هـي أخـر . 1918أغسطس  6يوليو ايل  15وقعت هذه املعركة يف  

فشـل الهجـوم األملـاين . هجوم ربيعي أملاين كبريعيل الجبهة الغربية أثناء الحرب العاملية األويل

يل وقـوع خسـائر إ ىوأد ةبقيـادة القـوات الفرنسـي امضـاد اجومعندما شنت قوات الحلفاء ه

  .فادحه يف القوات األملانية

  معركة مارنغو 

بني القوات الفرنسية بقيادة نابليون وبـني القـوات .الحتالل شاميل إيطاليا .معركة مارنغو

حه جرت معركة حربية استطاع فيهـا نـابليون أن يحسـم املعركـة لصـال 1800يف عام .اإليطالية

أقام نـابليون  1805يف عام  .احتل نابليون شاميل إيطاليا.بفضل حنكته الحربية وتدريب جيشه

 كـام.نفسه ملكا عىل إيطاليا  عني نابليون ابن زوجته يوجني بورهارينه نائبا للملـك يف إيطاليـا

 .ضم نابليون الجمهورية الليجورية إىل فرنسا

 معركة ماريتزا

 بلغاريا، وهو نهر صغري ينبع من غريب نهر ماريتزانسبة إىل سميت بذلك (معركة ماريتزا 
وتسمى أيضا معركة جرينـومني وأيضـا معركـة مـاريتزا ) بحر إيجهثم يصب يف  أدرنةومير عىل 

مـراد  السـلطان العـثامينأمري جـيش ( الال شاهني باشا القائد العثامينالثانية معركة وقعت بني 
، مبسـاعدة بلقاينالذي كان يرتأس جيش تحالف ( فوكاشني مرنيافتشيفتش الرصبوملك ) األول
 26هـ املوافق لـ  773 ربيع األول 2 الجمعةيوم  نهر ماريتزاعىل ضفاف ) يوفان أوغلييشاأخيه 

  .م 1371 سبتمرب

  حرب ماغديبورغ

  .للقضاء عىل الربوتستانت من قبل الكاثوليك الرومان :معارك ماغدبورغ

 بـني الجـيش الكـاثويلبني قوات القسم الربوتسـتاننتي مـن مدينـة ماغـدبورغ األملانيـة و 
كان القسم الربوتستانتي مـن مدينـة ماغـدبورغ يف أملانيـا  1631يف عام .لإلمرباطورية الرومانية

  املبنية عىل ضفاف نهر األلب محارصا من قبل الجيش الكاثولييك لإلمرباطورية الرومانية، 
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الجيش بسلب قام  .وطيلة ثالثني سنة من القتال نجح الجيش يف السيطرة عىل ماغدبورغ
 تم تدمري مدينة ماغدبورغ حرقا .املدينة وسفك دماء املواطنني

و يشـري إىل الحصـار ومـا أعقبـه مـن  ،رب األعوام الثالثنيلححلقة من املرحلة السويدية 
و  ،1630نـوفمرب مـن عـام / بدأ الحصـار يف ترشـين الثـاين  ،األملانية ماغديبورغاجتياح ملدينة 

  .1631 مايو 20اقتحمت املدينة يف 

و مـا  ،1630سـنة  السـادس مـن يونيـويف  بومريانيـايف  ومأوزيدجزيرة  السويدينيبنزول 
وجـدت مدينـة  ،اإلمرباطوريـة الرومانيـة املقدسـةترتب عليه من اندالع للقتال بني السـويد و 

مثلـت املدينـة  .ماغديبورغ وهي الحليف السويدي الوحيد يف أملانيـا نفسـها يف وضـع صـعب
لهـذا السـبب  ،إلبـهجـل السـيطرة عـىل منطقـة نهـر بإمداداتها قاعدة مثالية للسويديني من أ 

غوتفريـد و بـارشت الحصـار تحـت قيـادة  ،نحـو املدينـة الرابطـة الكاثوليكيـةاتجهت قـوات 
  .هايرنيش، كونت بابنهايم

 ،تعزيــزات كاثوليكيــةب يوهــان تـرسـكليه، كونــت تــييلوصــل  1631مــايو ســنة / يف آيــار 
نجح الهجوم أيضا بفضل بعض املكاسـب  .من ذات الشهر 20سمحت بالهجوم عىل املدينة يف 

مقاتـل كـاثولييك ويف  40،000و دخلـت حـوايل  ،عىل حساب دفاعات الخصم يف األيام السابقة
إلضافة إىل با ،ستغالل املدينة كقاعدة عمليات لهابدأ القائد الكاثولييك  ،بضعة أيام من الهجوم

أن وجود قائد خبري مثـل تـييل كـان مـن الصـعب أن تخلـو مـن العيـوب سـواءا السياسـية أو 
  .و التي أسفرت عن تدمري ماغديبورغ ،العسكرية

ــات الســلب والنهــب عواقــب سياســية كــربى ــاع دولتــي  :كــان لعملي و  ساكســونياإقتن
ي املرتددتني باالنضامم إىل حالة السويدية يف نهاية املطاف وسـهلت الغـزو السـويد براندنبورغ

ألملانيا ؛ كانت سيطرة الكاثوليك عىل قاعدة محصنة يف وادي إلبه ميكن أن متثل عقبـة خطـرية 
  .عىل قوات الربوتستانتية

  معركة ماغنسيا

  جزء من الحروب الرومية السورية 

عىل كل آسـيا الصـغرى مبـا يف ) م.ق 196(عمت سيطرت الدولة السلوقية بدأ من العام  
 الرومـان، مـام أدى إىل املواجهـه مـع تراقيـامتد نفوذ الدولـة حتـى ذلك املناطق الساحلية، وا

الذين دخلـوا املنطقـة اليونانيـة يف نفـس الفـرتة مبـا عـرف باسـم الحـروب الروميـة السـورية 
)Roman-Syrian War (يف القرتة ما بني)والتي انتهت بخسارة السـلوقيني يف ) م.ق 188 -192

  الدولة  تواضطر ) م.ق 190(يف العام )Magnesia(معركة ماغنسيا 
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مع الجمهورية ) م.ق 188(عام  سوريايف ) يف فريجيا(السلوقية إىل توقيع معاهدة صلح أفاميا

  .ياالرومية، تراجعت مبوجبها الدولة السلوقية حتى كيليك

  مالطاحصار 

  م1945إحدى معارك الحرب العاملية الثانية

حتـى . والذي وصف بأنه حصار غري ناجح يونيو 12يف  لطاماقام الطريان اإليطايل بحصار 

، التـي كانـت توصـف البحـر املتوسـطاستسالم فرنسا مل يساعد قوات املحور كثـريا يف معـارك 

، حيـث تـأثر )املـواليني للمحـور(كأمساة لألسطول الحريب اإليطايل واألسطول الفرنيس الفييشـ 

معركـة : بالغـة مـن األسـطول الربيطـاين واألسـرتايل، خاصـة يف معـاركهذان األسطوالن بأرضار 

  .نوفمرب 11يف  معركة تارانتو ،.يوليو 3يف  املرىس الكبري

 حرب املالفيناس

الفوكالنـد أو حـرب املالفينـاس أو حـرب جنـوب املحـيط  حرب الفوكالند أو حرب جـزر

ياح األرجنتـني عسـكريا بعد اجت 1982 أبريل 2األطليس هي حرب عسكرية مسلحة قامت يوم 

مل تـتخىل عـىل  بريطانيـان أ قصد تحريرها واسـرتجاعها، إال ) أيضا جزر امللوين( لجزر الفوكالند

حيـث كانـت الغلبـة  األرجنتـنيهذه الجزر فدخلت بأسطولها البحري والجـوي يف حـرب مـع 

، وأعلنت بريطانيا نهايـة الحـرب رسـميا 1982 يونيو 14لألوىل التي انهت الحرب لصالحها يوم 

  .1982 يونيو 20وم ي

  غارة ماكني

كان هجـوم مـن ) 1942أغسطس  18—1942أغسطس  17وقعت يف (ماكني جزيرة رائد 

التـي (ت مشاة البحرية األمريكية عىل القـوات العسـكرية اليابانيـة يف جزيـرة مـاكني قبل قوا

وكـان الهـدف هـو تـدمري املنشـآت . جزيـرة يف املحـيط الهـادي Butaritariتعرف اآلن باسـم 

اليابانية، واتخاذ السجناء، واالستخبارات عىل اكتساب جـزر جيلـربت املجـال، وتحويـل االنتبـاه 

  .Tulagiات من متحالف هبوط يف القنال و اليابانية وتعزيز 

الغارة األمريكية لجزيرة ماكني املحتلة، هي الجزيرة التي سيطر عليها اليابان عقب قطع 

جرت غارة أمريكية عىل قواعد يابانية والتـي وقعـت فيهـا  ،العالقات الدبلوماسية بني البلدين

م وانتهت بعد يوم 1942س سنة خالل يومني فقط والتي بدأت بتاريخ السابع عرش من اغسط

  من سيطرة أمريكية كاملة، ونتجية املعركة بني اليابانيني واألمريكيني انقاذ السجناء 
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اليابانيون استعدادا لهجوم  فيها األمريكيني، وسيطرة عىل املخابئ العسكرية التي يختبئ

  .وكان النرص لالمريكيني.. محتمل

  معارك املالكية 

تها القيادة العامة للقـوات العربيـة يف عـامن أن يـدخل الجـيش نصت الخطة التي وضع

الســوري النظــامي األرايض الفلســطينية مــن الحــدود اللبنانيــة لإلســتيالء عــىل صــفد وعــزل 

مستعمرات الحولة عن مستعمرات طربيـة والقيـام بهجـوم مشـرتك عـىل حيفـا بالتعـاون مـع 

  .ظامي وبني العدو الصهيوينبني الجيش السوري الن.الجيش اللبناين وجيش اإلنقاذ

يف اليـوم التـايل تحركـت . مل ينته النهار حتى كانت املالكية قد عادت إىل األيدي العربيـة

 .قدس واستعادتها وأمكن تطهري بكاملهـا مـن القـوات املعاديـةالبعض الوحدات العربية نحو 

اذ والجـيش اللبنـاين متيزت معارك املالكية بعنف القتال والتعاون الجيد بني قوات جـيش اإلنقـ

 .والطريان السوري

  حركة املاماوا

وانتزعـوا  ،عىل املرتفعـات الكينيـة طانية وسيطر املستعمرونيخضعت كينيا للحامية الرب

  .سيويني من الوصول اىل هذه املناطقومنعوا االفارقة واآل  ،رض بالقوةاأل 

متسـكوا بحقهـم يف  فارقـة يف كينـان األ أ مبعنـى  ،ظهرت الحركـة الوطنيةمرتبطـة بـاالرض

ول تعبري عـن الحركـة الوطنيسـة يف منظمـة أ وظهر  ،رايض الزراعية التي سيطر عليها البيضاأل 

كـرب مجموعـة قبليـة يف أوذلك يف منظمة كيكويو التي تعد  ،شامل افريقيا التي مل تعش طويال

ام وتثقيفـا ن هذه القبائل شـهدت تعلـيأ فارقة دون متييز كام كينا هدفها الدفاع عن حقوق األ 

  .متثل بنرش املدارس والتعليم وأعداد املعلمني

جاء رد فعل عىل سيطرة  إذ ،ا االفريقيينظمة ظهر ما عرف بأسم اتحاد كينملوبعد الغاء ا
وأخـذ يطالـب  ،جتامعيـةاإل رايض الزراعية والحياة السياسـية و فارقة يف األ بيض عىل حقوق األ لا

 ،سـتعمرات الربطانيـةاملبتقـديم االلتامسـات  اىل وزارة باالستقالل بـالطرق السـلمية املتمثلـة 
  .ولكن دون جدوى

ومتثلــت يف تشــكيل فــرق فدائيــة  ،طانيــا يف الخمســيناتيزدادت مقاومــة الكينيــني براو 
  .روبيني من كينياطلقوا عليها اسم املاوما هدفها طرد جميع األ أ هاجمة البيض مل

 عتقلـت زعيمهـا جومـواو  .ة الوطنيـةطانية نجحـت يف سـحق الحركـين القوات الربأ غري 
طـانيني بعدالـة القضـية يطانيـا محـاوال اقنـاع الربيوزار بر ،فرجت عنة فيام بعـدأ كنها كينياتا ل
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ول رئـيس جمهوريـة لكينيـا أ وأصـبح كينياتـا  ،1962الكينية حتى وافقت عىل االسـتقالل عـام 
  .املستقلة

  :معركة ميتوروس معركة

  .م، انتهت بانتصار قرطاجه يف ايطاليا.ق 205بني روما وقرطاجة 

  )قبل امليالد 609( )1(معركة مجدو

ـي بقيـادة  قبل امليالد 609وقعت معركة مجدو يف عام  نخـاو حيث زحف الجـيش املرص

يف  البـابلينيضـد  األشـورينيب مـع حلفائـه للحـر  سـوريايف ) حاليا جرابلس(كركميشإىل  الثاين

مملكـة تطلب ذلك الزحف املـرور عـرب األرايض التـي تسـيطر عليهـا . كرشميش بشامل سوريا

وألسـباب مجهولـة، رفـض امللـك مـنح . الد يوشـيا، فطلب نيشو اإلذن باملرور من ملك البيهوذا

ـعه، وانتهـت بانتصـار الجـيش  اإلذن مبرور الجيش وتسبب هذا يف املعركة التي لقي فيها مرص

  .يوسيفوس فالفيوسجاء ذكر املعركة يف التوراة، سفر عزرا، ويف كتابات . املرصي

 )1918( )2(معركة مجدو  

معركة مجدو أو معركة سهل نابلس كام يطلق عليهـا األتـراك، هـي معركـة دارت خـالل 

 والقـوات العثامنيـة إدمونـد ألنبـيبقيادة الجرنال  القوات الربيطانيةبني  الحرب العاملية األوىل

نتهـت بانتصـار حاسـم ا، و 1918أكتـوبر  1سـبتمرب إىل  19مـن  مصطفى كامل أتـاتوركبقيادة 

  .لفلسطنيللربيطانيني، مام مهد الطريق لغزو بريطانيا 

، جبل الكرملخالل من جهة الغرب، من  مرج بن عامربدأ الربيطانيون هجوما كبريا نحو 

عـىل  فيكونـتعندما أنعـم امللـك بلقـب . وادي األردنيف  الدولة العثامنيةثم اجتاحت قوات 

  ".ألنبي من مجدو"ألنبى، واختار اسم هذه املعركة لتكون لقبه، ليصبح الفيكونت األول 

من العديد من الهجامت خـالل  نجحت عمليات ألنبي بخسائر قليلة للغاية عىل النقيض

خـالل املعركـة، اسـتخدم الربيطـانيون . الحرب العاملية األوىل، كام القت إشادة واسعة النطـاق

  .عدد كبري من الفرسان والطائرات يف آن واحد يف مزيج نادر من الناحية التاريخية

  للهجرة  1330:وقعة املجصة

  إحدى معارك تاسيس اململكة العربية السعودية 
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خمد ثورتهم وزحف اىل األحساء وغنم أ إنترص إبن سعود عىل جامعة من الهزازنة يف الحريق و 

رسل ابن صويط يحذره أراد الهجوم عىل ابن صويط  لكن  مبارك الصباح أو .كثريا من املوايش

 ،عتذار ألبن سعود فقبلهارسل فيام بعد الشيخ مبارك الصباح بأو  ،من هجوم ابن سعود فهرب

ويف هذه األثناء هجم عليه قبيلة السفران واشتبك معه  ،ىل االحساءإن السعود ثم رجع اب

مكان فيه نخيل يقع جنوب الطرف باالحساء يف ) املجصة(خميس بن منيخر يف موضع يسمى 

  .معركة شديدة أسفرت عن هزمية العجامن والسفران وقتل عدد قليل من رجالهم

  هـ1325معركة املجمعة 

  .ة يف عامنمن معارك التاريخي

  من معارك تأسيس اململكة العربية السعودية

وهزمية الروقه يف املستوي وهروبهم عنها اغتـاظ محمـد بـن هنـدي  بعد معركة جمران

غار بعض من الحمده عىل بدر بن وطبـان الـدويش وهـو عنـد أ ن أ وكتمها بصدره وقد حصل 

هلـه ان مـن العتبـان وعـاد أل بل وطلبها اخـوه بنـدر بـن وطبـخذوا اإل أ بله بالحامده وقتلوه و إ 

بل عند عتيبة وكان فيصل الدويش وابن حميد مع امللك عبدالعزيز ضـد ابـن رشـيد وهـو واإل 

ول تحالف بني امللك عبدالعزيز وفيصل الدويش قبل معركة املجمعة ثم هجم بندر الوطبـان أ 

لـدويش بل وطبـان اإ بل الحمده و إ خذوا أ عىل الحمده ومعه بعض من فرسان علوى الشباب و 

( ولحقهم الفارس هوصان بن علوش بن حميد وسبعة من جامعته فقتلوهم فرسان علوى عند

وصـلت االنبـاء ملحمـد ابـن حميـد الـذي زاد حنقـه عـىل ) عرجـاء(وهذا يسمى كون ) عرجاء

الدوشان فاخرب امللك عبدالعزيز بدون علم الدويش فقال امللك عبدالعزيز وهو مبيت النية يف 

عـاد الـدويش ) انكفنا ياقوم ابن رشيد دخل ديرتـه كلـن يعـود الهلـه ( ويش الهجوم عىل الد

العارض وسدير وقحطـان وسـبيع والسـهول ( هلأ الهله قرب املستوي فجمع امللك عبدالعزيز 

وهجمـوا هجـوم قـوي قبـل ) وجيش فرسان عنيزة وغريهم مـن اوبـاش العـرب  ةوعتيبة كامل

) محسن ( ني الجبعاء وابن شوفان وابن زريبان حس :طالق النار فسقط الفارسإالفجر وحصل 

طالق النار الكثيف ومل يقتلوا مواجهة كـام يـدعي العتبـان وكـان عـدد الـدويش إقتىل بسبب 

قـد ) فاجر العطـاوي ( هلها وكان إبل ودخلوا املجمعة وتحصنوا مع رجال وحموا اإل 40ورجاله 

  .الرباعني والروقيات رشب فنجال الدويش متعهدا بقتله بسبب سلبة نساء شيوخه

بن فيصل حيـنام خـرج بأتباعـه متجهـا  الـلـهعبد  إىلتنضم  إىل أنتحمست قبيلة عتيبه 

طاعته فمر يف شـقراء واسـتلحق غـزو الوشـم ثـم سـار ومعـه عتيبـه  إىلاملجمعه الرجاعها  إىل

  متجها
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د و كذلك وأرسلت تستنجد بحليفها محمد بن رشي .ه1301املجمعه يف ربيع األول عام  إىل 

فالتقوا  .ةهل املجمعأ لنرصة  ةو البادي ةاملهنا الذين خرجا بجنودهام من الحارض  إىل حسن

يف سهل الحامده يف مكان يسمي عروي فدار  ةبن فيصل ومعه قبيلة عتيب الـلـهبجنود عبد 

ن قام فرسان أ بن فيصل ومعه قبيلة عتيبه بعد  الـلـهقتال شديد بني الفريقني هزم فيه عبد 

  .عتيبة ببطوالت

  حملة محمد عيل إىل الجزيرة العربية 

  .التوسع العثامين يف الرشق األوسط  .حملة محمد عيل إىل الجزيرة العربية

  .بني محمد عيل وجيشه وبني قوات الدول التي وجه حملته إليها

جـرت معـارك  .وجه حملة إىل الجزيـرة العربيـة و السـودان) م 1819 – 1811( يف عام  

بني العثامنيني وبني القوات املدافعة عىل الجزيرة العربية والسـودان أبـىل فيهـا الجـيش  دامية

العثامين بـالء بفضـل حنكـة قيادتـه السياسـية والحربيـة وبفضـل تـدريب القـوات العثامنيـة 

  .والسالح الذي استخدموه والعتاد الكبري الذي حملوه

 .حمد عيل السودانسيطر محمد عيل عىل الجزيرة العربية بأكملها فتح م

  معركة املختارة 

  للهجرة  268: احدى معارك الدولة العباسية ضد ثورة الزنج سنة

يف سنة مئتني ومثان وستني للهجره بارشت الجيوش العباسيه بقيادة املوفق بهجوم واسـع 
عىل املختاره عاصمة الزنج وهي مدينة محصنة غاية التحصني وفرق قواده عىل جهاتها وجعل 

طائفة نقابني لهدم السور وتقدم إىل الرماة أن يحموا بالسهام من يهدم السور وينقبـه  مع كل
ودخل أصـحاب املوفـق مـن جميـع تلـك الثغـرات   . فوصلوا إىل السور وثلموه يف مواضع كثرية

عنـف أ وحدثت واحـدة مـن  ةوتوغلوا داخل املدينة فخرج الكمناء من خلف الجيوش العباسي
ظـم الجـيش العبـايس الـذي دخـل مدينـة املختـاره فـيام الذ بـالفرار مـن املعارك قتل فيها مع

  .ةاستطاع االفالت من سيوف الزنج عرب نهر دجل

 ةيف الخامس والعرشين من سنة مئتني وتسع وستني للهجـره تقـدمت الجيـوش العباسـي
فبيـنام ه الناس آ بقيادة املوفق نفسه لهدم سور املختاره مرة أخرى وقاتل الفريقان أشد قتال ر 

وترسـب  ،هم كذلك وصل سهم إىل املوفق فأصابه يف صدره فاضطرب عسكر العباسني وخـافوا
فأشار عليه أصحابه بأن يعود إىل بغداد ويخلـف مـن  ،كثري من جيوشهم تاركني ساحة املعركه

  .ولكنه احتجب عن الناس ،يقوم مقامه فأىب ذلك
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  معركة املدائن ـ الوعد الحق

م عند املدائن عاصمة كرسى عىل 636هـ  16 –صفر  18الثالثاء   حدثت هذه املعركة يف

  . نهر دجلة

معركة وقعت بني الجيوش االسالمية بقيـادة سـعد بـن ايب وقـاص والفـرس بعـد معركـة 

القادسية عرب املسلمون نهر دجلة حتى وصلوا املدائن عاصمة الفرس فحارصوها شهرين حتـى 

   .رسىيب وقاص إيوان كأ فتحوها ودخل سعد بن 

  . فتح املدائن عاصمة الفرسلوقد خاضها جيوش اإلسالم بقيادة سعد بن أيب وقاص 

بعد االنتصار الباهر الذي حققه املسلمون يف القادسية، وما تحقق فيه من كرسـ ملعظـم 

؛ فجاء األمر مـن ‘املدائن’قوات الفرس، أصبح الطريق بعدها مفتوحا لعاصمة الفرس العظمى 

عنــه بالتوجــه مبــارشة للمــدائن، فتحركــت الجيــوش  الـلـــهخطــاب ريض الخليفــة عمــر بــن ال

هـ، وقد تحولت كلها لسالح الفرسان لكرثة ما غنمه املسلمون من  15أواخر شوال  اإلسالمية يف

الخيل يف موقعة القادسية، وأثناء الطريق للمدائن أزالت الجيوش اإلسالمية الحاميات الفارسية 

نتهى املسلمون ملدينة بهرسري الحصن األول ملدينـة املـدائن، وذلـك املوجودة يف الطريق حتى ا

هجرية، حيث فـرض املسـلمون حصـارا شـديدا عـىل املدينـة، ورضبوهـا  16يف غرة صفر سنة 

باألسلحة الثقيلة، وحاول يزدجرد أن يطلب املصالحة، ولكن املسلمني يرفضون، وتحدث كرامـة 

ـعة كبـرية؛ حيـث تكلـم أبـو ألحد املسلمني من الصحابة تجعل الفرس ي فرون من املدينـة برس

ـى ال يعلمـه إال املقربـون؛ مـام  مغرز األسود بن قطبة بكالم بالفـاريس عـن رس مـن أرسار كرس

ـعني مـن ! جعل الفرس يعتقدون أن املسلمني ليسوا برشا؛ بل مـن املالئكـة والجـن ففـروا مرس

  . الرشيفة صفر من الهجرة النبوية 16املدينة، ودخلها املسلمون يف 

اقامتهم عنـد  عندما تحرك املسلمون من بهرشري متوجهني إىل املدائن، وكان ذلك يف أثناء

نهر دجلة، وكان شـديد الجريـان، ويف وقـت املـد وارتفـاع امليـاه، وحـث النـاس القائـد سـعدا 

ملـاذا هـذا ’: بالعبور، ولكنه أحجم خوفا عىل أرواح الجند، ثم جاءه رجل من الفـرس فقـال لـه

‘ النتظار؟ ال يأيت عليك ثالثة أيام إال ويكون يزجرد قد نقل كل كنوز الفرس وفر بها إىل حلـوانا

ووافق هذا الكالم عند سعد أنه رأى يف نفس الليلة رؤيا حـق، أن املسـلمني يعـربون بخيـولهم 

والصـرب، وعـزم علـيهم يف  الـلــهنهر دجلة، فقام يف الناس خطيبا يحثهم عىل الجهاد يف سـبيل 

  .قطع نهر دجلة سباحة للطرف اآلخر حيث مدينة املدائن
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  معركة املذار

يـتفحص املعسـكر، ‘ خالد بن الوليد’عندما وصل املسلمون إىل منطقة املذار أخذ القائد 

، وذلك عندما رأى السفن ‘الفرس’وأدرك بخربته العسكرية، وفطنته الفذة أن الفزع ميأل قلوب 

املسلمني بالصرب والثبـات يف القتـال، واإلقـدام بـال ‘ خالد’أمر  راسية عىل ضفاف النهر، وعندها

يقدر بثامنني ألفا، وجيش املسلمني بثامنية عرش ألفا،وميزان القوى ‘ الفرس’رجوع، وكان جيش 

وهى يف حالة يرىث لها من هول الهزمية، والقلوب فزعة ‘ هرمز’من جيش  الفرس’املادي لصالح 

، ‘األبلـة’املكلـف بحاميـة مدينـة ‘ قـارن بـن قربـاس’ىل جيش ووجلة، وانضمت هذه الفلول إ

وأخربوه بصورة األمر فامتأل قلبه هو اآلخر فزعا ورعبا من لقاء املسـلمني، وأرص عـىل الخـروج 

، وإمنا اختار تلك املنطقة تحديـدا ‘املذار’من املدينة للقاء املسلمني خارجها، وذلك عند منطقة 

رات، وكان قد أعد أسطوال من السفن استعدادا للهرب لو كانت ألنها كانت عىل ضفاف نهر الف

تـرى أفضـلية البقـاء داخـل املدينـة ‘ هرمـز’الدائرة عليه، وكانت فلـول املنهـزمني مـن جـيش 

  والتحصن بها، وذلك من شدة فزعهم من لقاء املسلمني يف امليدان املفتوح 

مئـا عـىل سـالح االسـتطالع الـذي يعتمد يف حروبه دا‘ خالد بن الوليد’كان القائد املحنك 

  ‘باملذار’معسكرون ‘ الفرس’ينقل أخبار العدو أوال بأول، وقد نقلت له استخباراته أن 

وكان شجاعا بطـال، وطلـب املبـارزة مـن املسـلمني فخـرج لـه ‘ قارن‘ ’الفرس’خرج قائد 

امللقـب ‘ عىشـمعقـل بـن األ ’وأعرايب من البادية، ال يعلمه أحد، اسمه ‘ خالد بن الوليد’رجالن 

وقتله يف الحـال، ‘ قارن’، وانقض كالصاعقة عىل ‘خالدا’ملبارزته، وسبق األعرايب ‘ بأبيض الركبان’

‘ األنوشـجان’القائـد ‘ عاصـم بـن عمـرو’وقادته فبـارز ‘ الفرس’وخرج بعده العديد من أبطال 

وأصـبح الجـيش  فقتلـه يف الحـال،‘ قبـاذ’القائد ‘ عدى بن حاتم’فقتله، وبارز الصحايب الجليل 

  .الفاريس بال قيادة

كان من الطبيعي أن ينفرط عقد الجيش الفاريس بعد مرصع قادته، ولكن قلوبهم كانت 

مشحونة بالحقد والغيظ من املسلمني، فاستامتوا يف القتال عىل حنق وحفيظة، وحـاولوا بكـل 

كاسـح، وانترصـ قوتهم صد الهجوم اإلسالمي ولكنهم فشلوا يف النهايـة تحـت وطـأة الهجـوم ال

، وبذلك استقر الجنوب العراقي بأيدي املسلمني، ‘األبلة’املسلمون انتصارا مبينا، وفتحوا مدينة 

عىل الخليج، وكان هذا االنتصـار فاتحـة سلسـلة طويلـة مـن ‘ الفرس’وسيطروا عىل أهم مواين 

ا للمسـلمني يف واملسلمني عىل أرض العراق كان النرص فيهـا حليفـ‘ الفرس’املعارك الطاحنة بني 

  .جملتها، وانتهت بسقوط مملكة عباد النار
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  معركة مرج دابق

بني العثامنيـني واملامليـك قـرب  1516أغسطس  24هو اسم معركة قامت يف : مرج دابق

متزق جيش املامليـك . قاد العثامنيني سليم األول وقاد املامليك قانصوه الغوري ،حلب يف سوريا

  .بسبب الخالفات الداخلية

ت العالقة بني العثامنيني واملامليك، وفشلت محـاوالت الغـوري يف عقـد الصـلح مـع ساء

وإبرام املعاهدة للسالم، فاحتكام إىل السيف، والتقى الفريقان " سليم األول"السلطان العثامين 

  ).م1516من أغسطس  24= هـ 922من رجب  25(بالقرب من حلب يف " مرج دابق"عند 

ملعركة رضوبا مـن الشـجاعة والبسـالة، وقـاموا بهجـوم خـاطف وأبدى املامليك يف هذه ا

زلزل أقدام العثامنيني، وأنزل بهم خسائر فادحـة، حتـى فكـر سـليم األول يف التقهقـر، وطلـب 

األمان، غري أن هذا النجاح يف القتال مل يدم طويال فرسعان ما دب الخـالف بـني فـرق املامليـك 

  ".خاير بك"ثامين بقيادة املحاربة، وانحاز بعضها إىل الجيش الع

ورست إشاعة يف جيش املامليك أن الغوري سقط قتيال، فخارت عزامئهم ووهنت قـواتهم، 

وفروا ال يلوون عىل يشء، وضاع يف زحام املعركة وفوىض الهزمية والفرار، نداء الغوري وصيحته 

للعثامنيني  يف جنوده بالثبات والصمود وسقط عن فرسه جثة هامدة من هول الهزمية، وتحقق

النرص الذي كان بداية ألن يسـتكمل سـليم األول فتوحاتـه يف الشـام وأن يسـتويل عـىل مدنـه 

  .واحدة بعد أخرى، بعدها سلم معظمها له باألمان دون قتال

 مرج راهط

والضـحاك  - الشـامالذي بايعه أهل  - مروان بن الحكممرج راهط هي معركة دارت بني 

، "مرج راهـط"عىل أرض  -رسا  ابن الزبريوكان يدعو لبيعة  دمشقالذي بايعه أهل  - بن قيس

  ).م683(هـ  64يوما وانتهت بنرص مروان بن الحكم يف عام  20وقد استغرقت املعركة 

الحكم والضحاك بن قيس عـىل هـ التقى جيشا مروان بن  65و) م683(هـ  64بني عامي 

عـىل يـد (أرض مرج راهط، واشتبكا يف قتال قوي استمر لعرشين يومـا انتهـى بقتـل الضـحاك 

ومثانني رجال آخر من أرشاف دمشق الـذين كـانوا يقـاتلون معـه، وقـد ") الـلـهدحية بن عبد "

لـرأس  لكن بالرغم مـن هـذا فقـد انـزعج مـروان عنـد رؤيتـه. قتل عدد كبري من جنوده أيضا

  الحامر أقبلت  اآلن حني كربت سني ودق عظمي ورصت يف مثل ظأم: "الضحاك وقال
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مبا حدث حزم  حمصيف  النعامن بن بشريعندما سمع !". بعضها ببعض أرضب بالكتائب

كتشف هربه خرج أهل أأغراضه وهرب منها ومعه زوجته وأوالده، لكن يف اليوم التايل عندما 

أمريا (حمص باحثني عنه، وقد عرث عليه وقتل يف النهاية، ومع هذا فقد استطاع زفر وناتل 

  . الهرب والنجاة) قنرسين وفلسطني

  معركة مرج الصفر

م، واسـتمرت 1303إبريـل  20/ هــ 702سنة  رمضان 2دأت يف معركة ب) معركة شقحب(
بقيـادة  املامليـككانـت املعركـة بـني . سـورية يف دمشـقثالثة أيام بسهل شقحب بالقرب من 

) قطلوشـاه(ويـان بقيـادة قتلـغ شـاه ن واملغـول والشام مرصسلطان  النارص محمد بن قالوون
، املسـلمنينتصـار اانتهت املعركـة ب). اإللخانات(فارس  مغولإلخان  محمود غازاننائب وقائد 

  .أنهى طموحات محمود غازان يف السيطرة عىل الشام والتوسع يف العامل اإلسالمي

م قدم الربيد إىل القاهرة من حلـب بـأن غـازان عـىل وشـك 1303/ هـ 702يف رجب عام 
التحرك إىل الشام، فتقرر إرسال األمري بيربس الجاشنكري، مع عـدة مـن األمـراء عـىل رأس ثالثـة 

وأقبل الناس من حلب وحامة . ربس الجاشنكري إىل دمشق يف شعبانووصل بي. آالف من األجناد
فنودى يف دمشـق أن مـن خـرج . إىل دمشق مذعورين من املغول، وتأهب أهل دمشق للفرار

وأرسل . وأرسل بيربس إىل القاهرة مستعجل قدوم النارص محمد إىل الشام. منها حل ماله ودمه
وملـا عـرف . ألـف مقاتـل 80 رأس جـيش قوامـه غازان قائده ونائبه قطلوشـاه إىل الشـام عـىل

قطلوشاه أن النارص مل يخرج من مرص بعد، وأن ليس بالشام غري العسـكر الشـامي، توجـه تـوا 
ـه عسـكر حـامة ولـوا إىل دمشـق حـاملني معهـم العـادل كتبغـا يف محفـة  إىل حامة فلام أبرص

ليلة رمضـان يف الجـامع وبات الناس أول . واضطربت دمشق وراح أهلها يرحلون عنها. لضعفه
   الـلـهيضجون بالدعاء إىل 

وصـل النـارص محمـد إىل  ،م1303إبريـل  20/ هــ702رمضـان  2يف يوم السبت املوافـق 
وبينام األمراء يستقبلونه وصـل خـرب بـأن جـيش . عقبة شجورا، ففرح الناس وتوجه إليه األمراء

جبـل  محاربتـه بشـقحب تحـت فلبس الجنود السالح، وإتفق األمراء عـىل. قطلوشاه قد أقدم
  .غباغب

ألـف مقاتـل، وبجانبـه  200وقف السلطان النارص يف قلب الجيش، الذي كان يضم نحـو 
وىف . الدين أيبك الخازنـدار وغـريهم مـن األمـراء الخليفة واألمراء سالر وبيربس الجاشنكري وعز

وعـدة مـن األمـراء وعـىل ). حسام الـدين الجـني الرومـي(امليمنة وقف الحسام الجني أستادار 
وىف امليرسة وقف عساكر حلب وعىل رأسهم األمري . ميينهم األمري قبجق بعساكر حامة والعربان

  لخليفة بجانبه، مىش السلطان وا. بكتاش الفخري واألمري قرا سنقر
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يا مجاهدون ال تنظروا "  :وهتف الخليفة. ومعهام القراء يتلون القرأن ويحثون عىل الجهاد
  ."لسلطانكم، قاتلوا عن حرميكم وعىل دين نبيكم عليه الصالة والسالم 

آالف مقاتـل، واصـطدم بامليمنـة  10انطلق قطلوشاه نحو جيش املسـلمني بفرقـة تضـم 
هلك "  :وكادت امليمنة أن توىل فصاح سالر. فيه الحسام الجني أستادار وجرى قتال شديد، قتل

ـة بتعزيـز امليمنـة ورصخ سـالر يف بيـربس ". أهـل اإلسـالم  الـلـهو  فقـام أمـراء القلـب وامليرس
الجاشنكري والربجية فأتوه وصدم بهم قطلوشاه، وقاتل هو وبيربس الجاشنكري قتـاال شـديدا إىل 

  .هأن متكن من دفع قطلوشا

وملا قتل أمراء امليمنة متكـن بعـض املغـول مـن اجتيـاز خطهـا وصـاروا خلـف املسـلمني 
فحسب البعض أن الجيش منهزم ففرت النساء واألطفال، وكانوا قـد خرجـوا مـن دمشـق عنـد 

كشـف النسـاء عـن وجـوههن وأسـبلن شـعورهن، وضـج النـاس بالـدعاء، . خروج األمراء منها
إىل أن توقف القتال ومال قطلوشاه مبن معـه . دة الهزميةوكادت العقول أن تطيش عند مشاه

ولكنـه ملـا . إىل جبل قريب وصعد عليه ويف ظنه أنه انترص وأن قواته تطارد املسلمني الفـارين
نظر من فوق الجبل رأى ميرسة السلطان النارص ثابتة وأعالمها تخفق فتحري، وأحرض إليه عدة 

: مري عز الدين أيدمر عن نفسه فرد عليه ايدمر قـائالمن أرسى املسلمني فسأل أحدهم وهو األ 
  .فبهت قطلوشاه ألنه مل يكن يدرى بقدوم السلطان النارص بجند مرص" من أمراء مرص " 

وراح بيربس الجاشـنكري وسـالر وقبجـق . باتت الجنود عىل ظهور خيولها والطبول ترضب
رصونهم وينظمونهم ويؤكـدون علـيهم طوال الليل عىل األمراء واألجناد ي طوفونوكبار األمراء ي

ونزل قطلوشاه مبشاته وفرسانه فربزت له املامليـك السـلطانية التـي . برضورة اليقظة والتأهب
استقتلت يف القتال وراحت ترمي الجنود املغول بالسهام وتقـاتلهم، إىل أن انسـحب قطلوشـاه 

ل أن قـوات قطلوشـاه وعلـم املسـلمون مـن بعـض أرسى املغـو . إىل الجبل عند منتصف النهار
تعاىن من العطش، فلام نزل املغول يف فجـر اليـوم الثالـث مـن املعركـة وسـاروا نحـو النهـر مل 

أمـا قطلوشـاه .يتعرض لهم املسلمون، حتى وصلوا إىل النهر فقام املسـلمون بحصـدهم حصـدا
وأغـتم غـازان غـام عظـيام . فوقعت الرصخة عند املغـول همذانهزميته إىل  اءفقد وصلت أنب

حتى مرض وسال الدم من أنفه، وأمر بقتل قطلوشاه ثم عفا عنه وبصـق يف وجهـه مـع سـائر 
 1304مايو  11ومل يعمر غازان طويال بعد تلك الهزمية املاحقة حيث مات مكمودا يف . الحضور
  .حكم مغول االلخانات مثاين سنني وعرشة أشهر بعد أن

 )مجمع املروج( معركة مرج املروج 

ومعركـة مـرج املـروج،  معركة وادي الخزندار، التي تعرف أيضـا مبعركـة مجمـع املـروج،

  دارت حمصشامل رشق  سورياومعركة سلمية، ومعركة حمص الثالثة، معركة وقعت يف 



 
  

477 
 

ومغول  النارص محمد بن قالوونبقيادة  املامليكبني  م1299 / هـ 699رحاها يف عام  

بسبب صغر حجم جيش  املامليكعىل  املغولانتهت بانتصار . محمود غازانبقيادة  اإللخانات

  . األخري ونقص استعدادته

 بفلسـطني معركة عني جالوتترجع أسباب هذه املعركة إىل بعد هزمية املغول الفرس يف 

 دمشـقورغبتهم بالثأر لهذه الهزمية، فجمعوا جيشا عظيام وزحفوا به عىل  املامليكعىل أيدي 

من املدنيني ونـادوا بإلخـان املغـول واحتلوها وانتهكوا حرمة الناس واملقدسات، وقتلوا العديد 

بعـد أن  مرصـ، واستمروا بغزواتهم حتى طردوا جـيش املامليـك وأعـادوه إىل الشامحاكام عىل 

  .عجز عن التغلب عليهم

وبعد هزمية املامليك، حاول السلطان إعادة تنظيم الجيش اململويك والعودة للثـأر لهـذه 

، فطلـب فـارسالهزمية النكراء، ولكـن إلخـان املغـول كـان قـد سـبق وتـرك دمشـق عائـدا إىل 

. الشـامالسلطان من الذي خلفه الخضوع له، فقبل بهذا، ونودي بالسلطان مجددا حاكام عـىل 

رغم . ، فوافق األخري عليهالسلطانيطلب الصلح من وبعد ذلك بفرتة أرسل إلخان املغول وفدا 

  . هزمية املامليك الفادحة إال أنهم أوقعوا خسائر جسيمة بالجيش املغويل

  1945.يوليو 3يف  معركة املرىس الكبري

معركة بحرية وقعت بني األسـطول الربيطـاين مـن جهـة واألسـطولني اإليطـايل والفرنيسـ 

حـدى معـارك إ وهـي .ملان يف معركـة فرنسـامام األ أ ن هزمت فرنسا أ الفييش املوايل إلملانيا بعد 

  .طايل والفرنيس الفييشنتهت بهزمية األسطولني اإلياالحرب العاملية الثانية 

  معركة املزرعة الصينية

 عملية بدر

والجـيش  الجـيش الثـاينالخرتاق املنطقة الواقعة بني  حرب أكتوبرأثناء  إرسائيلخططت 

لفتح مساحة تكفي لتجميع جسور عامئـة  لقناة السويسالثالث امليدانيني عىل الضفة الرشقية 

 أرئيـل شـاروناملدرعة اإلرسائيلية بقيـادة الجـرنال  143لعبور القناة، وبعد ذلك تتحرك الفرقة 

  .لقطع خطوط اإلمدادات للجيش الثالث املرصي، فكانت معركة املزرعة الصينية

وهي محطة زراعية تجريبية عـىل الضـفة  :بهذا اإلسم من خالل موقعها املعركةوسميت 
   .لقناة السويسالرشقية 



 
            

478 
 

عنرص املفاجـأة مهـام، مـام أمكـنهم مـن االسـتيالء عـىل الضـفة ل نيكان استخدام املرصي
هذه الخطـة، التـي متـت بالتنسـيق مـع . الرشقية لقناة السويس خالل األيام األوىل من الحرب

كانـت .عـىل جبهتـني إرسائيل، فأصبح القتال مع عملية بدروالتي كان يطلق عليها اسم  سوريا
شـموئيل ، أمر الجرنال 1973أكتوبر  8ففي . ردة الفعل اإلرسائيلية أمام املفاجئة املرصية بطيئة

، قائد الجبهة الجنوبية، بشن هجامت واسعة النطاق ضد الـدفاعات املرصـية الجديـدة جونني
كانـت القـوات املرصـية عـىل أهبـة االسـتعداد، وبالتـايل أصـبحت . عىل الضفة الرشقية للقناة

ورسعان ما تـم صـد . رسائيلية هدفا سهال للصواريخ بعيدة املدى املرصيةتشكيالت الدبابات اإل 
نتيجة االحبـاط والحـرية بسـبب فشـله يف اخـرتاق . الهجوم مام كبد اإلرسائيليني خسائر فادحة

صـب هـذا يف مصـلحة . خطوط القوات املرصية، أمر جونني، بوقـف فـوري لجميـع الهجـامت
وكســب الوقــت لحلفــائهم الســوريني بتعطيــل الــدبابات  الســاداتاملرصــيني، ملتابعــة خطــة 

  ).صد الهجوم بدون محاولة كسب أرض(رسائيلية يف معركة دفاع ثابت اإل 

 من عدم قدرته عىل كرسـ الخطـوط املرصـية وفشـله يف انقـاذ كان جونني، ال يزال يعاين
، مواصال إضـاعة الوقـت يف اجتامعـات عقيمـة دون وضـع خط بارليفاملشاة املحارصين عىل 

بـارليف تـم اسـتدعاؤه إىل . حـاييم بـارليفكتوبر، تم استبداله بالجرنال أ 10يف . خطة جديدة
 طلب شخيص ومبـارش مـن الجبهة ثانيا تاركا موقعه كوزير للصناعة والتجارة والعمل بناء عىل

، التي كانت عىل علم باالحبـاط الـذي أصـاب جـونني، مـام اسـتدعى اسـتبداله يف جولدا مائري
  . محاولة ملنع انخفاض الروح املعنوية

وابراهـام ادان خطـة  أرئيـل شـارونأكتوبر وضـع بـارليف وقادتـه امليـدانيني  11بحلول 
اي ليـف، اسـتغلت الخطـة سميت العملية باسم عمليـة أبـر . الخرتاق خطوط القوات املرصية

وجـود فجـوة كبـرية بـني خطـوط الجـيش الثـاين و ، SR-71اكتشاف طائرة االستطالع األمريكية 
نتيجة خطـأ يف التخطـيط، كانـت الوحـدة . الدفرسواروالثالث عىل الضفة الرشقية للقناة قرب 

املرصية التي تدافع عن ذلك الجزء، أمرت باالتجاه شامال، بدون تكليف أي وحدة أخرى بأخـذ 
كان كل من قائدي الجيشـني الثـاين والثالـث يطيعـان أوامـر القيـادة املركزيـة دون أن . مكانها

لتحقق من سالمة خطـوطهم الخلفيـة، عـىل افـرتاض أن الفجـوة قـد تـم يكلفا أنفسهام عناء ا
  .شغلها من قبل الطرف اآلخر

  .تعرب قوات شارون القناة وتنسحب قوات آدان إىل منطقة املمرات والدفاع عنها

أكتوبر، أطلق املرصيون ثـاين هجـوم منسـق عـىل الخـط اإلرسائـييل  14يف أثناء ذلك، يف 
 أنـور السـاداتكان هذا الهجوم الثاين بأوامر شخصية من الرئيس . ةبأكمله عىل الضفة الرشقي

  مرتفعات الجوالنلتخفيف الضغوط عىل الجبهة السورية يف 
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عندما اشتدت املعركة، رسعان ما تحولت املعركة إىل قتال يف الظالم، كانت هذه املعركـة 
معاقة بسبب الظالم وقرص املدى، فلـم يتمكنـوا مـن الدبابات اإلرسائيلية كانت . دامية ورشسة

ســلحتهم الرئيســية وأجــربوا عــىل اللجــوء إىل ســحق قــوات املشــاة املرصــية تحــت أ اســتخدام 
. مساراتها يف حني أن قادة املدفعية والدبابات استخدموا رشاشات عوزي من البوابـات الربجيـة

ث جهـات، كـام اسـتمروا يف التسـلل عـرب املرصيون كانوا يطلقون النار عىل اإلرسائيليني من ثال 
  . الخنادق

قرر الجيش اإلرسائييل أن يخاطر، فدعا ناقالت الجنـود املدرعـة للعـودة، ثـم دفعهـم إىل 
ثـم أرسـل جرافـات لـدفع العربـات . الطريق املكشوف دون التعويض بقوات بديلة يف القتـال

لقافلـة العسـكرية يف السـاعة غـادرت ا. املحطمة عن الطريق تحت حامية كتيبة من الدبابات
بحلـول السـاعة . الرابعة صباحا، يف الوقت الذي كانت معركة املظليني تشغل اهتامم املرصـيني

  .أكتوبر، وصلت القافلة إىل القناة، وبدأ بناء الجرس عىل الفور 17السادسة والنصف صباح يوم 

نع أي دخـول إىل املزرعـة املدرع املرصي، الذي كان مي 14أكتوبر، اللواء  17يف صباح يوم 
سمح هذا للواء الدبابات اإلرسائيلية برضب القوة املرصية الرئيسـية . من الغرب، اتجهت شامال

  .تراجع املرصيون عىل مضض تحت ستار من النريان. يف املزرعة يف العمق

. أول محاولة إرسائيلية ملهاجمة املزرعة الصينية صدت ونتج عنهـا خسـائر ضـخمةكانت 
وأرسـلت . لة األخرى متت بوحدة من املظليني اإلرسائيليـني، لكـنهم حـورصوا عـىل الفـوراملحاو 

بعد يوم ونصـف مـن القتـال العنيـف، خرسـ . تعزيزات، لكنها اصطدمت بلواء دبابات مرصي
ن و دبابة، مع عدد مامثل من الخسائر اإلرسائيلية، بعد ذلك انسحب املرصـي 85ن و فيها املرصي

  .قناة السويسإلرسائيليون قادرون عىل وضع جرس عرب من املزرعة، وأصبح ا

  22/7/66معركة مستعمرة بيت يوسف 

  م 1966معركة بني قوات فتح البنانية و الحركة الصهيونية عام 

  معركة مشامر هاعيميك

قبل دخـول الجيـوش  1948هي املعركة التي خاضتها قوات جيش االنقاذ يف نيسان سنة 

) ومعناها حامية املرج ( العربية إىل فلسطني بهدف االستيالء عىل مستعمرة مشامر هاعيميك 

ذ بعـد وهي مـن املعـارك األوىل التـي خاضـها جـيش األنقـا .ملوقعها الحصني يف مرج ابن عامر

 4(معركـة مشـامر هاعيميـك األوىل  :وتقسم املعركة إىل مـرحلتني منفصـلتني .دخوله فلسطني

  .)نيسان 11( ومعركة مشامر هاعيميك الثانية ) نيسان 
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استمر القتال يف هذه املرحلة األخرية من املعركـة ،يوينبني جيش اإلنقاذ وبني العدو الصه

  .سبعة أيام بدون انقطاع

ة األخرية تحرير التالل املحيطة باملستعمرة  تم إشاعة الذعر والفـوىض يف تم خالل املعرك

قتـل .املستعمرات املجاورة األمر الذي أدى إىل هجرة قسم كبري من سـكانها إىل منـاطق أخـرى

 .قائد الحامية الصهيونية يف املعركة

  معركة مشامر هايردن 

وضـواحيها مل تسـتطع التقـدم بعد النجاح الذي حققته القوات السورية بتحريرها سمخ 

بقـوات كبـرية ) ب(دكانيـا ) أ(باتجاه طربية إذ كان اإلرسائيليون قد عـززوا مسـتعمريت دكانيـا 

مزودة باملدافع الثقيلـة والهاونـات فاضـطرت القـوات السـورية إىل الرتاجـع حتـى املرتفعـات 

ايس والعسـكري يف وقد أدى هذا الوضـع إىل تبـدل يف الوضـع السـي. املرشفة عىل بحرية طربية

حسني الزعيم رئيس األركان العامة وقرر تحقيق نرص عسـكري مهـام ) الزعيم ( سورية فتوىل 

وقـد وقـع  .وال سيام أن مجلس األمن كان عىل وشك اتخاذ قرار بوقف إطالق النار ،كان الثمن

اختيار رئيس األركان السوري الجديد عىل مسـتعمرة مشـامر هـايردن كهـدف جديـد للقـوات 

حسـني الـزعيم رئـيس األركـان العامـة وبـني ) الـزعيم ( السورية بني القوات السورية بقيادة 

حافظـت القـوات السـورية عـىل مواقعهـا طـوال مـدة الحـرب مل تنسـحب .القوات اإلرسائيلية

القوات السورية من مواقعها إال مبوجب اتفاقية الهدنة النهائية كان من أهم رشوط الهدنة أن 

 .شامر هايردن مجردة من السالحتبقى منطقة م

  معركة املصارة 

  وميالد دولة األمويني يف األندلس 

 ن كون جيشا قويا والتـفأ بعد  األندلسبدأ عبد الرحمن بن معاوية يعد العدة لدخول 
  : فعمل عىل اآليت ،حولة مؤيدوه

أرسـله إىل األنـدلس لدراسـة  -أحـد رجالـه والقـادم معـه مـن دمشـق  -أرسل بدر : أوال
  . املوقف، ومعرفة القوى املؤثرة يف الحكم فيهاوالوضع يف الداخل االندليس

  . يف أرض األندلس الدولة األمويةراسل كل محبي : ثانيا

 األنـدلس، وأعلمهـم خطتـه ورحبـوا بـذلك يف الرببـرراسل عبد الرحمن بن معاويـة :ثالثا
ملعرفتهم بعدل االمويني وإنصافهم لهم، وكـانوا يف ذلـك الوقـت عـىل خـالف شـديد جـدا مـع 

  يف شامل افريقيا، فهم يريدون  العربألنه فرق بينهم وبني  يوسف بن عبد الرحمن الفهري؛
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الذي عاملهم بهذه ) العبايس(كم يوسف بن عبد الرحمن الفهري  أن يتخلصوا من ح
  . العنرصية

ة يف كل األماكن وأنه يعزم عـىل دخـول األنـدلس وإقامـة الدولـ األموينيراسل كل : رابعا

   .وغريها من البالد الشاماألموية فالتحق به كافة األمويني من 

عرب عبدالرحمن بن معاوية بجيشه القوي ومن معـه ) 755 ،هـ138(ويف ربيع الثاين سنة 

بهيبة وعظمة الفاتحني املنترصين وانضم إليه  االندلسإىل داخل  جبل طارقمن القادة مضيق 

هلها، ثم نجـح أ واستوىل عليها وبايعه  إشبيليةأنصاره وأخضع كافة البالد يف طريقه وزحف إىل 

موقعـة يف  يوسـف بـن عبـد الـرحمن الفهـريالعاصمة، بعد أن هـزم جـيش  قرطبةيف دخول 

  . رجاء األندلسأليسيطر عىل كافة  هـ138سنة يف العارش من ذي الحجة  املصارة

يف منطقة تعرف باملصارة، وبالرغم من صـغر سـن " قرطبة"والتقى الفريقان بالقرب من 

الذي مل يتجاوز السادسة والعرشين من عمره، فإنه أبـدى مـن صـنوف " عبد الرحمن الداخل"

عبـد "املهارة والفروسية والقيادة ما جعله يتمكن من إحراز انتصار حاسم والتغلب عىل قوات 

  . وإلحاق هزمية منكرة بجيشه" الرحمن الفهري

قرطبة فصىل بالناس، وخطب فيهم، فكان ذلك مبثابة إعـالن مـيالد " عبد الرحمن"خل ود 

مـن مـايو  18= هــ138مـن ذي الحجـة  10(الدولة األموية يف األندلس، وبويع له بالخالفة يف 

عبد "، ليصبح أول أموي يدخل األندلس حاكام، ويطلق عليه ذلك اللقب الذي عرف به )م756

س تلك الدولة الفتية التي أصـبحت حضـارتها منبعـا لحضـارة أوروبـا ، ومؤس"الرحمن الداخل

  . الحديثة، وظلت منارا للعلم واملدنية عرب قرون طويلة من الزمان

لقب عبد الرحمن بن معاوية بعبـد ومناطق األندلس ومدنها،  منطقة قرطبةبعد دخوله 

  . قرطبة حاكام بني أميةالرحمن الداخل األموي ألنه أول من دخل من 

مسـجد وأعلن أمريا عـىل األنـدلس كلهـا فـوق منـرب  قرطبة،بويع عبدالرحمن باإلمارة يف 

وفاتحا بالدا يف أقىصـ غـرب  دمشقيف  الدولة األمويةمية من أ  الجامع مكمال مجد بني قرطبة

ولتصبح قرطبة عاصمة لها، ومل يكـن عبـدالرحمن قـد  الدولة األموية يف األندلسأوروبا ليعلن 

ألن  خليفـةومل يشـأ عبـدالرحمن أن يعلـن نفسـة . تجاوز وقتها السادسة والعرشين من عمره

عند فقهاء السنة يف ذلك الوقت تقتيض بأن يكـون خليفـة املسـلمني هـو حـامي  فكرة الخالفة

 الخلفاءاملسيطر عىل الحجاز، لذلك اكتفى عبدالرحمن بأن لقب نفسه بابن  الحرمني الرشيفني

  . الدولة األمويةسالمية يف الرشق إ عىل اعتبار ان اجداده من االمويني كانوا خلفاء أكرب دولة 
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ومنذ أن توىل عبد الرحمن الـداخل األمـور يف بـالد األنـدلس عرفـت هـذه الفـرتة بفـرتة 

  . 928 =هـ 316وتنتهي سنة  755 =هـ138اإلمارة األموية، وتبدأ من سنة 

الرحمن الداخل عىل العباسيني، وقف لهم وحاربهم وانترص علـيهم وهـزمهم  انترص عبد

بعـد ان  يونالعباسـرش هزمية وعرفوا بقوته وأنهم أمام قوة الميكن الوقوف يف وجهها، فلقبـه 

 أبو جعفر املنصـورانترص عليهم بـصقر قريش وهو اللقب الذي اشتهر به بعد ذلك، فقد كان 

: فقـال لهـم. هو أنت :أتدرون من هو صقر قريش؟ فقالوا له: مع أصحابه مرة فسألهمجالسا 

. ال: فقال أيضـا. فعددوا له أسامء حتى ذكروا له معاوية وعبد امللك بن مروان من بني أمية.ال

بل هو عبد الرحمن بن معاوية، دخل األندلس منفردا بنفسه، مؤيـدا برأيـه، :" ثم أجابهم قائال

زمه، يعرب القفر ويركب البحـر حتـى دخـل بلـدا أعجميـا فمرصـ األمصـار وجنـد مستصحبا لع

فحقق عبـدالرحمن بـن معاويـة ". األجناد، وأقام ملكا بعد انقطاعه بحسن تدبريه وشدة عزمه

مويني واالنتصار عـىل العباسـيني وتكـوين دولـة قويـة وهـي غايته من إعادة أمجاد أجداده األ 

  .الدولة األموية باألندلس

  ركة املرصارة مع

يف القـدس بتـاريخ  ،قام الصهيونيون إثـر اإلنفجـار الـذي وقـع يف حـي بـن يهـودا هـودا

ورد العرب  .بقصف حي املرصارة بقنابل الهاون مام أدى إىل استشهاد بعض سكانه24/2/1948

وقد أكفهر الجـو يف . عىل النار باملثل فتدخلت القوات الربيطانية وفرضت الهدنة عىل الجانبني

وال سـيام بعـد أن وصـلت إىل صـهيونيي  ،حي املرصارة بعد ذلك وبدأ بعض السكان يهجرونـه

ــوم  ــيون ي ــار عص ــة كف ــاه يف معرك ــوات الهاغان ــا ق ــت به ــي مني ــة الت ــاء الهزمي ــدس أنب الق

  .بني قوات الهاغاناه وبني املناضلني العرب.27/3/1948

ونيون مــن جديــد عنــدما هاجمــه الصــهي 8/6/1948وبقــي الحــي بكاملــه عربيــا حتــى  

  .واشتبكوا مع جنود الجيش األردين ومتكنوا من احتالل قسم منه

  معركة املرصيني 

  .طلب امللك فاروق من اإلنجليز الخروج من مرص

  .بني القوات اإلنجليزية املتواجدة يف مرص وبني الشعب املرصي 

يز مرص وقد خطب امللك فاروق وكان خطابه يتضمن بأمره مبغادرة اإلنجل 1951يف عام  

حـدثت مشـاكل وشـغب  1952ويف عـام  .تظاهر اإلنجليز بالقبول لكنهم تجاهلوا كـالم امللـك

  ومعارك ومصادمات مضادة للتواجد اإلنجليزي فكان الرد اإلنجليزي رسيعا مام أدى
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انترشت القوات اإلنجليزية يف النقاط الحساسة من قناة .إىل إصابة العديد من املدنيني 

 .أجيل اإلنجليز املدنيون من مناطق الخطر .فت محادثات السالمتوق. السويس

  خاملصيمعركة 

 633للهجـرة، املوافـق أغسـطس عـام  12وقعـت يف شـهر رمضـان سـنة  خيصـمعركة امل

وحلفاءهـا  ة الفارسـيةواالمرباطوري خالد بن الوليدللميالد، بني جيش الخلفاء الراشدون بقيادة 

  .من العرب املسيحيني

 املصـيخنبـار قـد تجمعـت يف منطقـة ن هنالك قبائل كثرية من أهل األ أ وصلت األخبار ب

نه قد متت إثارة أولئك من قبل أ نبار الحالية وبلغ خالدا وهو موضع قرب الرمادي مبحافظة األ 

نتقـام لحـدث إعـدام عقـة بـن أيب الفرس وتم دفعهم للتمرد عىل القوات اإلسالمية بذريعة اال 

ولخطورة ) حرقوص بن النعامن والهذيل بن عمران( س قوات تلك القبائلأ عقة وقد كان عىل ر 

هذا الحشد الكبري عىل مسعى تحرير العراق فقد قرر خالد بن الوليد توجيه القـادة كـل مـن 

ن شـتى األمـاكن القعقاع بن عمرو وأىب ليىل واعبد بن فديك وعروة بن الجعـد كـل بقواتـه مـ

وعني لذلك ميعـادا كسـاعة صـفر  املصيخس قوات أخرى وكلهم صوب أ وتحرك هو أيضا عىل ر 

وملا حل ذلك امليقـات انـدلع الهجـوم الكاسـح  املصيختم تبليغها للقادة املعنيني بالهجوم عىل 

بوقت واحد والتقت الجموع يف ساحة تلك الواقعة باملصيخ ودارت معركـة ضـارية عـزوم فـر 

ها الهذيل وقتل حرقوص وقد أوردها الطربي وروى لنا وقائعها عـىل لسـان عـدي بـن حـاتم في

أغرنا عىل أهل املصيخ وإذا رجل اسمه حرقوص بن النعامن من النمر وإذا حوله (الطايئ فقال 

ومن يرشـب هـذه السـاعة  بنوه وامرأته وبينهم جفنة من خمر وهم عليها عكوف يقولون له

هـذا خالـد  ،فـام أرى أن ترشـبوا خمـرا بعـدها ،قال لهم ارشبوا رشب وداعف ،ويف إعجاز الليل

  .وجنوده بحصيد وقد بلغه جمعنا وليس بتاركنا ،))أي عني متر((بالعني 

بعد أن مني الهذيل بهزمية كبرية يف املصيخ التجأ إىل الثني وهي من مناطق جوار االنبار 

املتمـردة واملرتزقـة ملقاومـة جـيش  أيضا فتجمعـت حولـه ثانيـة أعـدادا أخـرى مـن الحشـود

املسلمني بقيادة خالد وملا تجمعوا هجم عليهم خالدا بجيشه فقىضـ علـيهم وأبـادهم جميعـا 

  .وتم تحرير املنطقة من تلك الطغمة املتعاونة مع الفرس

  مضيق الدردنيلمعركة 

الحـرب م خـالل  1915عـام  الرتكيـة شـبه الجزيـرةمعركة جاليبويل هي معركـة دارت يف 

  السري إيان مشرتكة بقيادة  والفرنسية الربيطانيةقوات الحيث قامت  العاملية األوىل
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كن املحاولة باءت بالفشل وقتل ، لالعثامنية، العاصمة إسطنبولمبحاولة احتالل  نهاملتو 

) فرنسا ،نيوزيلندا ،بريطانيا، اسرتاليا(لف جندي من قوات التحالف أ  55ماقدر عدده بحوايل 

وقد وقعت هذه . ومئات اآلالف من الجرحى من الطرفني) تريك(لف جندي عثامينأ  90وحوايل 

الدولة (:الطرف الثاين يف الحرب( تركيايف  جاليبويلاحداث هذه املعركة يف  شبه جزيرة 

وكانت النتيجة  مصطفى كامل، رزأوتو ليامن فون سانداملجر بقيادة -، أملانيا، النمسا)العثامنية

  كقائد لرتكيا ما بعد الخالفة مصطفى كاملانتصار العثامنيني، ظهور 

تعرف هذه املعركة يف تركيا باسم شنق قلعة سافاشالري كونهـا وقعـت يف منطقـة شـنق 

  .مضيق الدردنيلويف بريطانيا، تسمى مبعركة . قلعة

تهدف إىل غزو إسطنبول عاصمة تركياومن ثم الـدخول إىل الجـزء الشـاميل  ةكانت املعرك

حيث طلبت روسيا من فرنسا وبريطانيـا  ،الرشقي من تركيا ملساندة روسيا ضد القوات األملانيه

ـقي بعـد أن تكبـدت القـوات الروسـيمساعدتها ضد القوات ا خسـائر  ةالملانيه يف الجانب الرش

  .مام االملانأ  ةكبري 

وتعـد  ،وقد أرشف القائد مصطفى كامل أتاتورك عىل هذه املعركه من الجانـب العـثامين

مـام القـوات أ معركة جاليبويل نقطه سوداء بالتـاريخ العسـكري الربيطـاين بعـد هـزميتهم بهـا 

  .ةالعثامني

  ان الكربىمعركة مع

  احدى معارك الثورة العربية الكربى عىل الساحة األردنية 

الكربى التـي انطلقـت مـن بطـاح  ةالعربي ةثر بدء مجريات الثور إ وعىل ) 1916( يف عام 
عىل يد الرشيف الحسني بن عيل ملك العرب جـرت عـده معـارك عـىل مختلـف  ةاملكرم ةمك

معـان  ةهمهـا معركـأ معـان مـن  ةيف بلـد ةلعثامنيـا ةوالحامي ةالعربي ةاملحور بني قوات الثور 
ىل جانـب قـوات األمـري إوتكرميا لقادتها وشهدائها الذين شاركوا . م1918الكربى يف نيسان عام 

  .سم وسام معاناستحدث األمري وساما يحمل افيصل بن الحسني 

م هاجمـت القـوات العربيـة غـدير 1918نيسـان  11مع فجر يـوم ). معان(الهجوم عىل 
جنـديا مـن ) 27(وأرست  ،قضـيب مـن خـط سـكة الحديـد)  1000( حج واحتلتها ودمـرت ال

) 3000(نيسـان هاجمـت القـوات العربيـة محطـة الجـرذون ودمـرت  13ويف  ،القوات الرتكية
نيسـان هاجمـت القـوات  13ويف  ،رجـل مـن األتـراك) 200(قضيب من سكة الحديد، وأرست 

) 35(معـان مـن الجنـوب الغـريب واحتلتهـا وأخـذت العربية تلول السمنات التي تسيطر عىل 
  17بعد ذلك شنت القوات العربية الهجوم النهايئ يوم  ،أسريا من القوات الرتكية
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نيسان وتم احتالل محطة معان إال أنه وخالل املعركة ودون سبب واضح أوقف الكابنت  
ام سهل عىل القوات الرمي وسحب رسية املدفعية من العمل وعاد إىل املعسكر م) بيساين (

الرتكية شن هجوم معاكس الستعادة محطة معان حيث تراجعت القوات العربية إىل تلول 
   .السمنات

، )درعـا(م بدأت القـوات العربيـة بتخريـب سـكة الحديـد يف محطـة 1918أيلول  17يف 

  .حيث كان الجيش الشاميل يعترب مبثابة جناح أمين لجيش الجرنال اللنبي

 نغةمعركة مغارة دو 

مملكـة يف . م 722عـام  صـيفوقعـت يف أواخـر ) أو مغـارة دونغـة(معركة كوفادونجـا 

يعتربهـا . األنـدلسيف  املسـلمنيعـىل  أوروبـاتعد أول معركة انترص فيهـا مسـيحيو  ،أستورياس

يقول بعض مؤرخي املسيحيني عند الكتابة عـن هـذه . لحروب االسرتداداملؤرخني بذرة أو نواة 

 بإسقاط رجل وأن الجبال عاونت املسيحيني 1400و  800املعركة أن جيش املسلمني قوامه بني 

يف الوقت الحايل يكـذب املـؤرخني أغلـب مـا يـروى عـن املعركـة . حجارتها عىل جند املسلمني

عام من وقوعها لـذا فهـي غـري معروفـة  200خاصة وأن أول أثر مكتوب لها كان بعد أكرث من 

  .املكان والزمان وال وعدد الجند بالتحديد

واحتـل الكثـري مـن أراضـيها حتـى أجـرب بياليـو عـىل  مملكة أستورياسقام علقمة بغزو 

من رجاله قرب قرية جبليـة تعـرف باسـم  300االنسحاب واالحتامء بجبال تلك املناطق ومعه 

نسـبة إىل (وتعرف املنطقة عندة العرب باسم صـخرة بـالي ) وتعني كهف السيدة( كوفادونجا

ل علقمة رسوال إىل بياليو أن استسلم ولكنه رفض، فام كـان مـن علقمـة إال أن أمـر أرس). باليو

جنوده بالصعود إىل الجبال وقتال بياليو وأعوانه املتحصـنني يف كهـوف املنطقـة ذات الطبيعـة 

قاوم بياليو وأعوانه مقاومة عنيفة مام أدى لقتل عدد من املسلمون وأجربوا . الشديدة الوعورة

شخصـا وقـالوا قـولهم املشـهور  30ب خاصة وأنه مل يتبق من جنود بياليـو سـوى عىل االنسحا

  ".ثالثون علجا ما عىس أن يجيئ منهم"

  غزو املغول لليابان 

بـني جيـوش املغـول وبـني جيـوش اليابـان بقيـادة .ألغراض توسـيعية :غزو املغول لليابان

  .تيفون

  .أي الريح اإللهية) ميكازي كا( جرت معركة حدثت أثناءها عاصفة تدعى  1281يف عام 



 
            

486 
 

  .استطاع تيفون طرد املغول بعيدا عن بالده

  معركة املغري

  م 1968معركة بني قوات فتح البنانية و الحركة الصهيونية عام 

استمرت عرش ساعات استشهد بها فتحاويان وأرس عرشة آخـرون وأمـا العـدو الصـهيوين 

جــري طــائرتني هيلــوكبرت وثــالث ســيارات قتــيال مــن الجنــود املظليــني وتف 83فكانــت خســائره 

  .جرحى 8عسكرية و 

 فتح مكة

 .وانضمت قبيلة خزاعة لحلف املسلمني ،بعد صلح الحديبية انضمت قبيلة بكر لقريش

وذات يـوم تعرضـت قبيلـة  ،وكان بني بني بكر وقبيلة خزاعة ثارات يف الجاهليـة ودمـاء

ودخلت خزاعـة  .ا منهم نحو عرشين رجالوقتلو  ،خزاعة لعدوان من قبيلة بكر املوالية لقريش

فجـاء عمـرو بـن سـامل  .ولكن بني بكر الحقوهم وقتلوا مـنهم يف الحـرم ،الحرم للنجاة بنفسها

  .عليه وسلم يخربهم بعدوان قبيلة بكر عليهم الـلـهالخزاعي الرسول صىل 

مام أمنـع  ألمنعنكم الـلـهو  ،نرصت يا عمرو بن سامل"  :عليه وسلم الـلـهفقال له رسول 

  ".ار عن قريش حتى نبغتها يف بالدهااللهم خذ العيون واألخب" قائال  الـلـهودعا  ."منه  نفيس

فأرسلت أبا سـفيان إىل املدينـة  ،ونقضها للعهد ،وندمت قريش عىل مساعدتها لبني بكر

  .ولكنه عاد خائبا إىل مكة ،ليصلح ما فسد من العهد

فحرضت جموع كبرية مـن  .لجيش للخروج إىل مكةعليه وسلم يجهز ا الـلـهوأخذ رسول 

  .القبائل

 .إن أبا سفيان يحب الفخر فاجعل له شـيئا"  :وقال العباس .يف اإلسالم  ودخل أبو سفيان

من دخل دار أيب سفيان فهو آمن ومـن دخـل املسـجد "  :عليه وسلم الـلـهفقال الرسول صىل 

  ."فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن 

هـذا محمـد  ،يا معرش قـريش"  :ونادى بأعىل صوته ،فيان مرسعا إىل مكةثم رجع أبو س

ومن  ،ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ،فمن دخل داري فهو آمن .قد جاءكم فيام ال قبل لكم به

وأغلقوا األبـواب علـيهم وهـم  .فهرع الناس إىل دورهم وإىل املسجد". دخل املسجد فهو آمن 

  ودخل  .وقد دخل مرفوع الجباه ،جيش املسلمني ينظرون من شقوقها وثقوبها إىل
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جيش املسلمني مكة يف صباح يوم الجمعة املوافق عرشين من رمضان من السنة الثامنة 

  .للهجرة
 احتف كل انحتف انإ( :عليه وسلم مكة من أعالها وهو يقرأ قوله تعاىل الـلـهصىل  الـلـهودخل رسول 

  ).اينبم

وراح النـاس ينعمـون  ،وهكذا ارتفعت راية اإلسالم يف مكة ومـا حولهـاواستسلمت مكة 

   .الـلـهبتوحيد 

  حرب املكسيك 

حرب املكسيك نزاع نشب بني املكسيك والواليـات املتحـدة سـببه ضـم  ) 1848-1846( 

ــاس  ــة لتكس ــدة األمريكي ــات املتح ــيش .1845الوالي ــني ج ــدة وب ــات املتح ــيش الوالي ــني ج ب

  .ني الطرفني انتهت بإقرار معاهدة صلح بينهامجرت معارك ب.املكسيك

تم إقرار معاهدة الصلح بني الطرفني املتنازعني يف غوادلوب هيـدالغو  تخلـت املكسـيك 

  . عن تكساس  وكاليفورنيا  ونيو مكسيكو

  الثورة املكسيكية 

ضـا كان هناك عصيان قام به الفالحني الذين مل ميتلكوا أر  1910يف عام  :الثورة املكسيكية

  .بني قوات بورفرييو دياز وبني الفالحني.ضد الرئيس الديكتاتوري بورفرييو دياز

جرت معركة غـري متكافئـة سـقط العديـد مـن الفالحـني رصعـى برصـاص  1910يف عام  

كانـت هنـاك أنظمـة قصـرية األجـل وثـورات و  .أجـرب ديـاز عـىل االسـتقالة.القوات املكسـيكية

 1917حـل الدسـتور لعـام و .م لكنه رفض من قبل الشعبتدخل األمريكان بأسلحتهو .للفالحني

  .بعض مشاكل الفالحني وساعد عىل تقدم دولة املكسيك الجديدة

 معركة مالل

  من معارك املقاومة املغربية يف الريف لإلستعامر الفرنيس  

حرب العصابات بزعامة البطل التاريخي عسو او بسالم  هي 1933معركة بوكافر يف يناير 
ريق الهجوم املباغت واقتحام مواقع القوات الفرنسية ومراكز الضباط وقطع طرق وذلك عن ط

   .التموين عىل الجنود الفرنسيني

حشد املستعمرون تحث قيادة الجرنال كاترو حركات تودغى ودادس ودرعـة  ء ذلكوأثنا
  ي والحركة االحتياطية من الجهة الغربية فيام حشد الجرنال جريو من الجهة الرشقية حركت
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معركة سيدي  :وعرفت مجموعة من املعارك الصغرية القوية ومن أهمها نجد ،الريف وزيز
اىل غري ذلك من املعارك العديدة التي اتسعت .. .ثم اقا ن أولييل ،ومعركة تيزي تندات ،فالح

  .رقعتها

وتتميز هذه الحـروب  بالفشـل الـذي واجهتـه الجيـوش االسـتعامرية التـي عمـدت إىل 

بادة الوحشية وذلك عن طريق الحصار املطبق واملؤدي إىل الجوع والعطش والفتك أساليب اإل 

واألمر الخطري يف سياسة املستعمر يـتجىل . باملاشية والتي كانت املصدر األسايس لعيش السكان

مـن  نىل الصعود إىل قمم جبل صاغرو إوهذا كله أذى بالعطاويني  ،أساسا يف قنبلة عيون املياه

صار وجعل املستعمر حائرا أمام الوضع وبالفعـل متكـن املجاهـدون مـن قتـل جل كسب االنتأ 

ىل جانب عدد كبري من الضـباط إحد القادة الكبار من الجانب الفرنيس وهو الجرنال بورنازيل أ 

والجنود وهذا كله أدى بالجيش الفرنيس إىل استعامل أسلحة متطـورة وخاصـة الطـائرات مـن 

يوما وخرج أخـريا إىل عقـد  22ولقد دام هذا الحصار مدة  ،طاويةجل قنبلة مواقع القبائل العأ 

وفعال متت هنـاك هدنـة بـني قبائـل أيـت عطـا  .هدنة مع هذه القبائل وفتح باب املفاوضات

س وفـد أ ومجموعة من جنرياالت الفرنسيني املقيمني باملنطقة وقد تقدم عسو او بسالم عـىل ر 

  .قبائل أيت عطا

أن  ،يومـا 75وخاصـة مـن خـالل الصـمود الـذي دام مـدة ونستشف من خالل هذا كله 

جـل الـدفاع عـن أ عىل أهمية الحريـة عنـدها ومـن  ءعزمية تنبني لديهاقبائل أيت عطا تتوفر 

هذه القبائل عىل مواجهـة ل الوطن وعن الكرامة زيادة إىل الشجاعة والقدرة الفائقة التي تتوفر

ولتبقى هذه املعركـة رمـزا تاريخيـا ومنوذجـا  .داملستعمر رغم ما يتوفر عليه هذا األخري من زا

  .رائعا للمغاربة ولالمازيغ ومثاال فريدا يف مقاومة الشعب املغريب للمستعمر الفرنيس

هـذا  ،الـلــهوهكذا تنتهي معركة بوكافر بزعامة بطلها التاريخي عسـو او بسـالم رحمـه 

  .املغرب الزعيم الذي له ثقل كبري عىل تاريخ

  :حرب املك جورج

  :امللكة آن ،حرب امللك وليم

ــا  ــامل أمريك ــروب ش ــن ح ــزء م ــروب )1825-1700(ج ــة  الح ــية الهندي ــر (الفرنس انظ

  ).367ص:التفاصيل

  )  الفوكالند( معركة ملوين 

  أعلنت بريطانيا سيادتها عىل جزر الفوكالند 1823يف عام .الفوكالند( معركة ملوين 
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  .بني األسطول اإلنجليزي وبني األسطول األملاين

قام األسطول اإلنجليـزي مبهاجمـة األسـطول األملـاين وألحـق بـه  1914كانون األول  8يف  

  .دمارا شامال إضافة إىل تكبد األسطول اإلنجليزي خسارة يف بعض قطع أسطوله

  انتهت الحرب بسيطرة اإلنجليز عىل جزر الفوكالند وانسحاب األملان

 )1920(حرب مليلة  

  )وتسمى أيضا حرب الريف(

  .محمد بن عبد الكريم الخطايبانت الثورة الثانية ضد األسبان هي ثورة األمري ك

سبانيا عىل مدينة الشـاون وإخضـاع منطقـة الجبالـة، اسـتطاعت أن تركـز إ وبعد سيطرة 

جهودها وقواتها يف بالد الريف، وأعلنت الحامية عىل شامل املغرب، فرفض الخطـايب الخضـوع 

   .لألسبان، وأعلن معارضته لالستعامر

بيلة أيـت ورياغـل، وقيـادة املقاومـة يف بـالد الريـف توىل األمري املسلم الخطايب زعامة ق

زحف الجرنال سلفسرت قائد قطاع مليلية نحو بالد الريف، واحتل بعض املنـاطق دون . املسلمة

مقاومة تذكر، واحتل مدينة أنوال، وتقدم اثني عرش ميال بعدها؛ فظن أن قبائل بنـي ورياغـل 

ستدرجه إىل املناطق الجبليـة ليقيضـ عليـه متامـا، خضعت له، ومل يدر أن األمري الثائر أراد أن ي

  .وأنه ادخر رجاله ملعركة فاصلة

وبعد االنتصار العظيم الذي حققه الخطايب يف أنوال ذاعت شهرته يف بالد الريف وخـارج 

وأعلـن األمـري املسـلم . بالد مملكة املغرب حتـى وصـلت أصـداء انتصـاراته إىل الصـني وأمريكـا

  .لة تحت اسم جمهورية الريفالخطايب جمهورية مستق

بهـدف تحقيـق اتصـال عسـكري بـني  الريفواتفق األسبان والفرنسيون عىل الزحف إىل 

بـالغ الدولتني وخرق الريف، وتقسيم قواتـه إىل جـزأين؛ وهـو مـا يعرضـهم ملوقـف عسـكري 

الحرج، إال أن قدوم الشتاء بربودته أجـل هـذا الزحـف وبعـض العمليـات العسـكرية، وخرسـ 

اتسـعت . ألـف مقاتـل 60ألف شهيد، وبقي بجانبـه حـوايل  20الخطايب يف تلك املعارك حوايل 

وتجدد الزحف والتعاون العسكري التام بـني بـاريس ومدريـد ) م1926= هـ 1344(الحرب يف 

بأســاطيلهام، وقلــة املــؤن يف الريــف؛ ألن معظــم املقــاتلني يف صــفوف  مــع تطويــق الســواحل

الخطايب من املزارعني، وهؤالء مل يعملوا يف أراضيهم منذ أكرث من عام، وهم يقـاتلون يف جبهـة 

  .كم 300متتد إىل أكرث من 
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ولجأ الفرنسيون إىل توجيه دعـوة للقبائـل لعقـد صـلح منفـرد مـع فرنسـا أو أسـبانيا يف 

لحصول عىل حاجاتهم من الطعـام، فوجـد الخطـايب أن الحكمـة تقتيضـ وقـف القتـال مقابل ا

  .رحمة بسكان الريف وقبائله قبل أن تلتهمهم الحرب، وقبلها الجشع الفرنيس واألسباين

 مذبحة املامليك

محمد عيل مذبحة القلعة، أو مذبحة املامليك هي واقعة شهرية يف التاريخ املرصي دبرها 

إلرسال حملة للقضاء  الباب العايل، فعندما جاءته الدعوة من كاملامليللتخلص من أعدائه  باشا

إىل القلعة بحجة التشـاور معهـم،  املامليك، دعا زعامء ربيةالجزيرة العيف  الوهابينيعىل حركة 

ثم أغلق خلفهم األبواب الضخمة وأمر جنوده بإطالق النار عليهم، ويـروى أن بعـض املامليـك 

لهرب بتسلق أسوار القلعة وركوب أحصنتهم والهرب إىل الصعيد املرصي من بيـنهم استطاعوا ا

شبيهة مبذبحـة  سنني ليقتل بخدعة 3الذي هرب بالسودان ثم رجع بعدها بحواىل  إبراهيم بك

  باشا الظوغيلوقد كانت هذه الفكره هي فكرة .القلعة

  .ميالدية 1811لعام  مارس 1وقد وقعت هذه املذبحة يف يوم 

نفراد بسلطة مرص فكـان عليـة الـتخلص مـن الزعامـة الشـعبية عىل يريد األ  كان محمد

ملامليـك واكرث املشاكل التي واجهت محمد عىل هم ا 1815قتلة والجند األلبانيني الذين حاولوا

التمـرد واإلزعـاج ملحمـد عـىل فلـم  يني ملرص وكانوا دامئـينهم الحكام األصلأ الذين كانوا يرون 

 اءأراد اسرتضـ هنـأ موال التي قام بها محمد عىل حتى تنفع معهم محاوالت الصلح واألرضاء باأل 

عدة حكم الوجة القبىل مقابل فريضة من املـال وعـدم مسـا هزعيم املامليك واعطا) مراد بك(

املامليك لالنجليز ولكن مل يجد هذا معهم حتى جاءت الفرصة ملحمـد عـىل وأرسـل السـلطان 

العثامين ملحمد عىل يطلب منة تجهيـز الجيـوش والخـروج ملحاربـة الحركـة الوهابيـة يف شـبة 

كانـت يف بـدايتها تـدعو لالتجـاه ) محمد ابـن عبـد الوهـاب(الجزيرة العربية وهي تنسب إىل

خـرج الجـيش يف هـذا الوقـت  حيث قلق محمد عيل ،فت إىل االتجاه السيايسالديني ثم انحر 

دون حامية فسوف يفكـر املامليـك يف انتهـاز هـذه الفرصـة والقضـاء  اوحيد وترك محمد عيل

لذلك فكر محمد عىل يف انتهاز هذة الفرصـة والقضـاء علـيهم حيـث فكـر يف أن يـدعو  ،علية

سوف يقيم حفال لتوديع الجيش الخـارج ملحاربـة  هنأ حجة ن يأتوا إىل القلعة بأ زعامء املامليك 

وذهبت الدعوة إىل املامليك يف كل صوب من أركان مرص من مرشقها إىل مغربها ومل  ،الوهابني

يشك زعامء املامليك يف نية محمد عىل بل استعدوا وارتدوا املالبس الرسمية اسـتعدادا للحفـل 

  .م يف الحياةخر يوم لهآ وهم ال يعلمون انه سوف يكون 
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للحفل وجاء زعامء املامليـك ) محمد عىل(استعد) 1811مارس1( ؤوموىف يوم الحفل املش

بكامل زينتهم يركبون عىل أحصنتهم وبعد أن انتهى الحفل الفـاخر دعـاهم محمـد عـىل لـيك 

  ميشون يف موكب الجيش الخارج للحرب

اب والحـراس الـذين وىف هذه اللحظة بعد ماخرج الجيش من باب القلعة أغلقـت األبـو 

فقـد كانـت هـذه .كانوا يديرون رؤوسهم للمامليك استداروا لهم وانطلقت رصاصة يف السـامء

انهال الرصاص من كل صـوب ومـن كـل مكـان  ،هي اإلشارة لبدء مذبحة مل ينسها التاريخ يوما

  عىل املامليك

حيتها أكـرث لتكون مرسحا ملذبحة القلعـة والتـي راح ضـ" العزب"والرس وراء اختيار باب 

هو أن الطريق الذي يؤدى إىل بـاب العـزب و من خمسمئة رجل من رؤوس املامليك وأعيانهم 

منحدر تكتنفه الصخور عىل الجانبني، حيـث ال مخـرج وال مهـرب، لقـد  يما هو إال ممر صخر 

  .كان األمر خدعة انطلت عىل املامليك ونفذتها مجموعة من جنود محمد عىل بإحكام

درا إىل باب العزب، ومل يكد هؤالء الجنود يصلون إىل البـاب حتـى ارتـج سار املوكب منح

الباب الكبري وأقفل من الخارج يف وجه املامليك وتحول الجنود برسعة عـن الطريـق، وتسـلقوا 

الصخور عىل الجانبني، وراحوا ميطرون املامليك بوابل من الرصـاص، أخـذت املفاجـأة املامليـك 

، وحاولوا الفرار، ولكن كانت بنادق الجنود تحصدهم يف كل مكان، وساد بينهم الهرج والفوىض

ثم انهالت الطلقات مدوية من أمامهم ومن خلفهم ومن فوقهم تحصد أرواحهـم جميعـا بـال 

رحمة، حتى قيل أن عدد القتىل يف هذه الواقعة قارب الخمسمئة ومن نجا منهم من الرصاص 

من هذه املجزرة سوى أمني بك الذي هرب بحصـانه فقد ذبح بوحشية، ومل ينج ــ كام يقال ــ 

من فوق أسوار القلعة، ويقال إنه فر متخفيا إىل سوريا ومات هناك بعد هـذه الحادثـة بعـدة 

  .سنوات

وصل خرب تلك املذبحة إىل الجامهري املحتشدة يف الشوارع ملشاهدة املوكب فرسى الذعر 

وهرع الجميع إىل بيـوتهم، وخلـت الشـوارع  بينهم، وتفرق الناس، وأقفلت الدكاكني واألسواق،

  .والطرقات من املارة

  )1(معركة املنصورة 

انتفاضة ضد االحتالل الفرنيس يف املنصورة وعدة مـدن مرصـية أخـرى  .معركة املنصورة 

  .بعد عزل رئيس الوزراء نحاس باشا بني رشطة االحتالل اإلنجليزي وبني الشعب املرصي

  .واملتظاهرين وقعت يف الشوارع رشطةبني ال وقعت املعركة 1930يف عام 
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تعـرض سـعد  .نتجت املعركة عن إصابة العديد من املتظـاهرين والقـبض عـىل آخـرين 

 .متت السيطرة عىل الوضع بعد يومني .زغلول رئيس الوزراء السابق للموت يف أثناء الحوادث

  )2(معركة املنصورة 

بـني  1250مـن سـنة  فربايـر 11ىل إ 8مـن  مرصـدارت رحاها يف  معركةمعركة املنصورة، 

، الذي عرف بالقديس لـويس فـيام فرنساملك   لويس التاسعبقيادة ) الفرنج( القوات الصليبية

وفارس الـدين أقطـاي .فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخبقيادة األمري  األيوبيةبعد، والقوات 

  وركن الدين بيربس البندقداري الجمدار

أسفرت املعركة عن هزميـة الصـليبني هزميـة كـربى منعـتهم مـن إرسـال حملـة صـليبية 

لتي أخذت بعدها الهزائم تتواىل عليهم حتى تـم ، وكانت مبثابة نقطة البداية امرصجديدة إىل 

أخذ االنحطاط يترسب إىل جسم الدولة العربيـة بعـد . من الحكم الصليبي الشامتحرير كامل 

  .هذه الفرتة
وقاتلوا  ،، بعد نحو خمسة أشهر ونصف من احتالل دمياط، خرج الصليبيون من دمياطم1249 نوفمرب 20يف 

إىل ضفة بحر أشموم، الذي يعرف اليوم بالبحر  ديسمرب 21 وهناك حتى وصلوا يف طوال الطريقاملسلمني هنا 
. الصغري، فأصبحت مياه بحر أشموم هي الحاجز الذي يفصل بينهم وبني معسكر املسلمني عىل الضفة األخرى

لريموا بها عىل عسكر املسلمني،  املجانيقون مواقعهم باألسوار، وحفروا خنادقهم، ونصبوا حصن الصليبي
ل شديد بني الصليبيني ووقفت شوانيهم بإزائهم يف بحر النيل، ووقفت شواين املسلمني بإزاء املنصورة، ووقع قتا

حاول الصليبيون إقامة جرس ليعربوا عليه إىل الجانب اآلخر ولكن املسلمني ظلوا . واملسلمني يف الرب ومياه النيل
وراحت . ميطرونهم بالقذائف ويجرفون األرض يف جانبهم كلام رشعوا يف إكامل الجرس حتى تخلوا عن الفكرة

 واداھجو االقثو ااففخ وارفان(: زاة مرددة اآلية القرآنيةاملساجد تحض الناس عىل الجهاد ضد الغ
  )ونملعت متنك نإ مكل ريخ مكلذ الـلـه يلبس يف مكسفنأو مكالومأب

  . فصار الناس يتواردون من أنحاء مرص عىل منطقة الحرب بأعداد غفرية ،

األمور بقيادة فارس الدين أقطاي، الذي أصبح القائد العام للجـيش أمسك املامليك بزمام 

متكن املامليك من تنظـيم . املرصي، وكان هذا أول ظهور للمامليك كقواد عسكريني داخل مرص

عـىل خطـة   -الحـاكم الفعـيل للـبالد-القوات املنسحبة وإعادة صفوفها، ووافقت شـجر الـدر 

بيربس البندقداري باستدراج القوات الصليبية املهاجمـة داخـل مدينـة املنصـورة، فـأمر بيـربس 

  املدينة مع االلتزام بفتح باب من أبواب املنصورة وبتأهب املسلمني من الجنود والعوام داخل 



 
  

493 
 

وبلعت القوات الصليبية الطعم، فظن فرسانها أن املدينة قد خوت من الجنود . بالسكون التام

والسكان كام حدث من قبل يف دمياط، فاندفعوا إىل داخل املدينة بهدف الوصول إىل قرص 

القاصف  السلطان، فخرج عليهم بغتة املامليك البحرية والجمدارية وهم يصيحون كالرعد 

وأخذوهم بالسيوف من كل جانب  ومعهم العربان والعوام والفالحني يرمونهم بالرماح 

واملقاليع والحجارة، وسد املسلمون طرق العودة بالخشب واملتاريس فصعب عىل الصليبيني 

الفرار، وأدركوا أنهم قد سقطوا يف كمني محكم داخل أزقة املدينة الضيقة وأنهم متورطون يف 

  .ياة أو موت، فألقى بعضهم بأنفسهم يف النيل وابتلعتهم املياهمعركة ح

سـباتريه مل وفرسـان اإل  فرسـان املعبـدمن . قتل عدد كبري من القوات الصليبيية املهاجمة

واضطر أخو امللـك لـويس . ينج سوى ثالثة مقاتلني، وفنيت الفرقة اإلنجليزية تقريبا عن أخرها

قائـد الفرقـة " وليم أوف ساليزبري"إىل االختباء يف أحد الدور، ثم قتل هو و" روبرت دي أرتوا"

مـن جديـد نتصارها يف معركة الجديلـة وزحفـت اجتمعت القوات الصليبية بعد ا. "اإلنجليزية

  .نحو املنصورة

فاتفق الجميع عىل رضورة الهجوم الفوري عىل معسـكر الصـليبيني، فقـام املسـلمون يف  

يف هـذا الهجـوم . الفجر بشن هجوم واسع صمد فيه الفرنج ولكنه ألحق بهـم خسـائر فادحـة

إحدى عينيه، ثـم فقـد األخـرى بعـد بضـعة أيـام " وليم أوف سوناك"فقد مقدم فرسان املعبد 

، فرضـبت بالقـاهرةبنبـأ االنتصـار عـىل الصـليبيني وحـط  املنصـورةمـن  الحاممانطلق . اتوم

  .البشائر بقلعة الجبل وفرح الناس وأقيمت الزينات

 غزوة مؤتة

عليـه وسـلم جيشـا  الـلــهيف شهر جامدى األوىل من السنة الثامنة للهجـرة جهـز رسـول 

عليـه وسـلم قـد بعثـه إىل أمـري  الـلــهلوا الحارث بن عمري الذي كان رسـول للقصاص ممن قت

 .برصى داعيا له إىل اإلسالم

إن أصيب زيد فجعفر بـن "  :وقال عليه الصالة والسالم ،وأمر عىل الجيش زيد بن حارثة

   ."فخالد بن الوليد الـلـهفإن أصيب عبد  ،بن رواحة الـلـهوإن أصيب جعفر فعبد  ،أيب طالب

وأوصاهم الرسول عليه  .وانطلق الجيش وبلغ عددهم ثالثة آالف من املهاجرين واألنصار

  .هدموا بناءيقطعوا شجرا وال يوال شيخا فانيا وال  ،الصالة والسالم بأن ال يقتلوا امرأة وال صغريا
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وكـان هرقـل قـد  .جنـوب األردن يف أرض الشام" معان " ووصل الجيش إىل مكان يدعى 

  .ألف مقاتل لقتال املسلمني حشد مائتي

وصـمدوا  .وقاتـل املسـلمون قتـال األبطـال .والتقى الجيشان غري املتكافئني عددا أو عدة

فتـوىل القيـادة  ،وقاتل زيد بـن حارثـة حامـل اللـواء حتـى استشـهد .أمام هذا الجيش الضخم

نه فاحتضـ ،ثـم حملـه بشـامله فقطعـت ،وحمل اللواء بيمينـه فقطعـت ،جعفر بن أيب طالب

بيديـه  الـلـهفسمي بذي الجناحني حيث أبدله  ،بعضديه حتى رضبه رجل من الروم فاستشهد

  .جناحني يطري بهام يف الجنة حيث يشاء

 .فأخذ الرايـة خالـد بـن الوليـد .بن رواحة وقاتل حتى استشهد الـلـهثم أخذ الراية عبد 

فـانتهز  .كـرة كـادت تقـعوأنقذه من هزميـة من ،حتى انحاز بالجيش ،واستعمل دهاءه الحريب

كـام  ،وميرسته ميمنـة ،فجعل ميمنة الجيش ميرسة ،خالد فرصة قدوم الليل فغري نظام الجيش

  .ومؤخرة الجيش يف املقدمة ،جعل مقدمة الجيش يف املؤخرة

وسـمعوا مـن الجلبـة  ،أنكـرت الـروم مـا كـانوا يعرفـون مـن رايـاتهم ،فلام أطل الصباح

ومـا زال خالـد يحـاورهم  ،فرعبـوا وانكشـفوا .د جـاءهم مـددفظنوا أنهـم قـ ،وقعقعة السالم

واملسلمون يقاتلونهم أثناء انسحابهم بضعة أيام حتى خاف الـروم أن يكـون ذلـك  ،ويداورهم

  .فتوقف القتال .استدراجا لهم إىل الصحراء

وأي نرصـ أكـرب مـن صـمود جـيش يبلـغ  .وهكذا تبدلت هزمية جيش املسلمني إىل نرصـ

  .ف مقاتل أمام جيش عدده مائتا ألف مقاتلعدده ثالثة آال 

  حرب املوحدين وبنو مرين 

بـني قـوات بنـو .قيام بنو مرين إلسقاط دولة املوحدين:سببها.حرب املوحدين وبنو مرين

  .مرين وبني قوات املوحدين

جرت معركة بني الجيشني املتحاربني انكشف غبار املعركة عن انتصار بنـو  1275يف عام  

  .مرين

هـم سـاللة  :املوحـدون(( .دولة املوحدين نهائيا عىل أثر هذه املعركة الفاصـلةسقطت  

الذي نـادى بوحدانيـة ) أنقاض دولة املرابطني ( مغربية شيعية أسسها املهدي بن تومرت عىل 

بـن عـيل وقد قىض تلميذه عبد املؤمن  .فانضم إليه الرببر) املهدي املنتظر ( وأدعى أنه  الـلـه

وكان  .وضايقوا املسيحيني ،وتوسع املوحدون فاحتلوا مدريد ،)م1147(بطني سنة عىل دولة املرا

  وقد عرفت باملؤمنية ،أهمهم يعقوب حفيد عبد املؤمن الذي بنى الرباط
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 ،نسبة إىل عبد املؤمن بن عيل خليفة ابن تومرت الذي قىض عىل املرابطني واحتل مراكش 

) م1228(فاستقل الحفصيون يف تونس عام ) م1212(إنهارت دولتهم بعد وقعة العقاب عام 

سقطت دولة املوحدين نهائيا عىل يد بنو مرين سنة  ،)م1235(وبنو عبد الواد يف تلمسان 

 .)م1275(

  معركة مورجارتن 

محاولة ليوبولد ملك النمسا هزمية السويرسـيني ومعـاقبتهم عـىل مـا  ،معركة مورجارتن

  .مرباطور الهابسربجي فريدريك  الوسيمبذلوه من معونة إىل لويس الرابع ضد اإل 

  .بني جيش ليوبولد ملك النمسا الذي كان يقود جيشه وبني جيش السويرسيني 

  .م جرت معركة قرب مورجاتن حسمها السويرسيني لصالحهم1315ترشين الثاين  15يف 

 .اندحر ليوبولد ملك النمسا :نتائج الحرب 

  معركة املورة 

األتراك واملرصيني من ناحية واليونانيني من ناحية أخـرى، بعـد وقعت بني   .معركة املورة

إعالن اليونانيني الثورة عىل العثامنيني، وإعالن استقاللهم، وفشل القـوات العثامنيـة يف القضـاء 

  .)م1821 -ه1236(عىل هذه الثورة سنة 

  .بني جيوش األتراك واملرصيني من ناحية وجيش اليونانيني من ناحية أخرى 

وجيشه الحديث للقضاء عىل هذه الثـورة، فأعـد  ان السلطان العثامين مبحمد عيلواستع

ألـف جنـدى مـن املشـاة ) 17(محمد عىل جيشا كبريا بقيادة ابنه إبراهيم باشـا، وتكـون مـن 

والتقى األسطول املرصى مع األسطول . سفينة نقل) 146(سفينة حربية و) 51(فارس و) 700(و

ارا إىل املورة، ودارت معارك شديدة هناك، وأدرك إبراهيم باشا أنـه ال الرتيك يف ميناء بردرم، وس

سبيل إىل االنتصار عىل اليونانيني إال يف الرب؛ لذلك خاض معارك رشسـة ضـد اليونـانيني يف الـرب، 

كانت املعركـة البحريـة لصـالح اليونـانيني فنقلهـا .واستطاع أن يحقق انتصارات عظيمة عليهم

رب واستطاع أن يدمر جيش اليونانيني إال أنـه مل يسـتطع القضـاء عـىل هـذه إبراهيم باشا إىل ال

  .الثورة لتآمر الدول األوروبية عليه

  معركة مونتي كاسينو

  إحدى معارك الحرب العاملية الثانية
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، دخوال مـن صـقيلة، 1943عام  3قامت قوات الحلفاء بغزو األرايض اإليطالية يف سبتمرب 
، أدى ذلـك بإيطاليـا ـ والتـي كانـت 9كام قاموا باإلنزال يف مناطق سالريونو وتارنتو يف سـبتمر 

  .، باالشرتاك مع حلفاء الغربمستاءة مسبقا من موسوليني

قامت فرقة كوماندوز أملانية بعملية أواك والتي تم بها إنقاذ موسوليني، وتم تنصيبه من 
  .قبل النازيني كوزير للعالقات الخارجية يف شامل إيطاليا والتي سميت بجمهورية إيطالية

يسـ ب خـط قام األملان بإنشاء دفاعات داخل الجبـال وقـد سـمي الخـط الـدفاعي الرئي
ومل يستطيعوا اخرتاقه، فتم اإلنزال يف منطقة انزيـو  1943الشتاء، والذي قابله الحلفاء يف شتاء 

فقامت القوات أخري باخرتاق خط الدفاع الحديدي، بالرغم من ذلك، استطاع األملـان أن يقفـوا 
قـي الـذي ب) الدرع الرئييسـ يف خـط الشـتاء للـدفاع(قوات الحلفاء، وذلك عن خط جوستاف 

، يف خالل املحاولة الرابعـة يف 1944صامدا، أخريا تم اخرتاق الخطوط الدفاعية األملانية يف مايو 
مدة أربعة شهور، األمر الذي فتح الطريق إىل روما، وعرفـت هـذه االشـتباكات الداميـة باسـم 

  .ألربت كسلرنغوقاد األملان فيها  هارولد ألكسندر، قاد الحلفاء فيها معركة مونتي كاسينو

مني فقط من اإلنزال ، قبل يو 1944يونيو عام  4استطاع الحلفاء أخريا الدخول إىل روما يف 
عـام  10من سـبتمرب  ،يف نورماندي، قام األملان برتاجع عسكري يف خط الجوسيك شامل فلورنزا

حتى آخر العام، قامت قـوات الحلفـاء مبهاجمـة الخـط يف أكـرب املعـارك رشاسـة خـالل  1944
ردي، الحرب، واستطاعوا اخرتاق خط الجوسك ولكن مل يستطيعوا التوغل داخل مـزارع اللومبـا

يف  1945حملة ربيـع عـام استكمل الهجوم من قبل قوات الحلفاء وبعض القوات اإليطالية يف 
، قبــل يــومني مــن اعتقــال 1945عــام  29حتــى اســتلمت أملانيــا يف إيطاليــا يف أبريــل  إيطاليــا

  .موسوليني وقبل يوم من انتحار هتلر

 معركة مونس

 :يف مكـان يسـمى 1914 \أغسـطس  23\الحـرب العامليـة األوىلمعركة مونس جـزء مـن 

 جـون فـرينشالسـري :بقيـادة) بريطانيـا( اململكـة املتحـدة :وقعت بني قـوات  بلجيكا، مونس

  وكانت  النتيجة انتصار اسرتاتيجي لربيطانيا ألكسندر فون كلوك:بقيادة اإلمرباطورية األملانيةو 

  معركة موهاج

 اإلمرباطوريـة ألـف مـن مقـاتيل 60هـ وقعت معركة موهـاج يف املجـر بـني 932يف سنة 

  من مقاتيل مملكة املجر تحت قيادة امللك  25000العثامنية بقيادة سليامن القانوين و بني 
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اليوش الثاين و انترص املسلمون يف تلك املعركة التي دامت ساعتني و سقطت عىل إثرها 

مة وروبا املسيحية و رفعت أعالم العثامنني يف العاصأل اململكة التي كانت تشكل حصنال 

  .بودابست التي كانت تسمى بشت حينها و عني الخليفة امللك يانوش ملكا للمجر

  معركة موهاكس 

  .معركة موهاكس التوسع العثامين يف العامل وتحرير الدول من الحكم البيزنطي

وبني جـيش املجـر ) العظيم( لعثامين سليامن األولبني الجيش العثامين بقيادة السلطان ا

حقـق  1526يف التاسع والعرشين من شـهر آب .الثاين ملك املجر وبوهيميا بقيادة امللك لويس

  .السلطان العثامين بهجوم صاعق ساحق الجيش املجري

وقتل امللك لويس الثاين يف  .سحق الجيش املجري عن بكرة أبيه من قبل الجيش العثامين

 .مستنقعات نهر الدانوب

  الثورة املهدية

  :املهديةالثورة هم أسباب قيام من أ ،يحمد املهدأ بقيادة محمد 

وجود متجمع متفكك ال يـزال يف مرحلـة االنتقـال مـن النظـام القـبيل إيل التنظـيم : أوال

   .ة الوافدة إليه باملفهوم الغريبفهذا املجتمع يرفض الحضار  ،الحكومي املوحد بأنظمته

انتشار التذمر بني األهايل بسبب شعورهم بالثقل الرضـيبي باإلضـافة مـا اتبـع مـن : ثانيا

  . وسائل القوة يف جمع الرضائب

احتكار الحكومة لكل أسباب التجارة يف الوقت الذي ألغيت فيه تجارة الرقيق حـرم : ثالثا

  . بعد أن فقدوا معظم رأس مالهم نتيجة لتحرير الرقيقفيه األهايل من االشتغال بالتجارة 

السودان وتوليهم زمام أمور املسـلمني  وجود رد فعل ديني ضد تدفق األجانب إىل: رابعا

نه صاحب هذا التدفق من األجانب للسودان نوع أ وقد اعتربوا هذا خروجا عن الدين والسيام 

  . من اإلباحية واالنهيار األخالقي

ظام الحكم القائم يف شطري الوادي وخضـوعه الكامـل لألجنبـي وهـو مـا فساد ن:خامسا

  . كان يعاين منه الشعب املرصي والسوداين عيل السواء
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وجود أحساس عام يف العامل اإلسالمي من بينها السـودان برضـورة تنقيـة اإلسـالم : سادسا

االسـتعامري من الشوائب التي لحقـت بـه حتـى يـتمكن أن يواجـه العـامل اإلسـالمي الزحـف 

   .املسيحي واألفكار الغربية وقد تأثرا هذه الحركة بالحركة الوهابية يف الحجاز

زعيم لهذه األوضاع وما كان األمر يحتاج إال  لذلك باتت الظروف مهيأة للقيام بثورة عىل

 وقد وجد السودانيون ذلك يف شخص مصلح ديني ما لبث أن تحـول إىل ،أكرث قدرة من أسالفه

  .الحكومة تأليب األهايل عىل القادر عىل" املهدي املنتظر"زعيم سيايس أنه  د إىلفقيه زاه

يـدعو النـاس إيل العـودة  ،كداعية مصلح ديني سلفي" املهدي"ظهر السيد محمد أحمد 

وكـان  ،التوحيد والقضاء عيل كل مظاهر الرشك ودعا إىل ،أصول الدين اإلسالمي وترشيعاته إىل

الخـط اإلصـالحي الـذي ارتـاده الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب يف يف نفـس  ذلك يسري عىلب

كام أنها نادت مبقاومة فساد املجتمع والبدع  ،إال أنها اتسمت بالطابع الصويف ،الجزيرة العربية

أسـس سـلفية محضـة يف  إقامـة حكومـة إسـالمية عـىل كام أنها دعـت إىل ،التي استرشت فيه

 .تنظيامتها ومؤسساتها

كومة املرصية فكان ردهـا ضـعيفا فقـد اسـتخفت بالحركـة وأرسـلت أما عن موقف الح

لكنهم اسـتطاعوا هزميتهـا يف أغسـطس  ،املهدي وأنصاره حكمدارية الخرطوم قوة للقبض عىل

ونتيجة . العام نفسه أرسلتها الحكمدارية يف أكتوبر من ىكام استطاعوا هزمية قوة أخر  ،1881

ثـورة ومـع ذلـك مل تحسـن  املؤيـدين لتتحـول إىل لهذه االنتصارات كسبت الدعوة اآلالف من

العرابيـة يف الثـورة يف ظل ظروف انشغال حكومة القاهرة بأحـداث  ،الحكومة تقدير خطورتها

وعنـدما أرسـلت القـاهرة حملـة  ،عوته يف أنحـاء الـبالدفازدادت قوة املهدي وانترشت د. مرص

م 1883"األبــيض"م اســتطاع املهــديون ســحقها بــل اســتطاعوا أن يــدخلوا 1882أخــري يف عــام

 .وتتساقط حاميات كردفان يف أيدي الثوار

ىل السودان واستطاعت االنتصار عىل قوات املهدي يف معركـة إرسلت القوات الربيطانية أ

  .م1899ينة الخلرطوم عطربة واحتالل مد

  معركة ميتوريوس

مـن املعـارك املحوريـة )   Battle of the Metaurusباإلنجليزية(كانت معركة ميتوريوس 

م، بـالقرب .ق 207يف عام  والقرطاجيني الرومانوالتي دارت بني  الحرب البونيقية الثانيةخالل 

  .إيطاليامن نهر ميتوريوس يف 
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قادمـا  أنـه ، الذي كان من املفرتضحنبعلشقيق  صدربعل برقاوكان القرطاجيون بقيادة 

وكانت قيـادة . أخيه من أجل هزمية الرومانإىل إيطاليا لتقديم املعدات والتعزيزات التي تلزم 

  .وجايوس كالوديوس نريو ملاركوس ليفيوسالجيوش الرومانية 

كانت حملة صدربعل لدعم أخيه يف إيطاليا تسري عىل ما يـرام بـل ومبعـدل جيـد حتـى 

م .ق 208، أمىض شـتاء عـام هسبانيايف  بابليوس سكيبيووبعد هروبه برباعة من . هذه اللحظة

يف شـامل  جبـال األلـبم لعبـور .ق 207انتظر صدربعل حتـى ربيـع عـام . بالد الغاليف عبور 

  .إيطاليا، والتي نجح يف عبورها مع فيلته يف وقت أقل مام فعل أخيه قبل عرش سنوات

كانت روما ال تزال تعاين من سلسلة من الهزائم املدمرة أمام حنبعل منذ عرشـ سـنوات، 

يف وقـت واحـد، أصـاب الرومـان  حملقـار برقـان إحتامل حدوث قتال مع اثنني من أبناء كام أ 

 حنبعـلملواجهـة  ومـاركوس ليفيـوس جـايوس كالوديـوس نـريوأرسل روما القنصلني . بالرعب

أي من القنصلني هدفه املقصود يف البداية، فقـد تهربـت  يومل يبد. عىل التوايل وصدربعل برقا

حنبعل بشـكل علنـي، ولعـب معـه لعبـة  ةجندي من مواجه 40,000قوة نريو وهي أكرث من 

ويف الوقـت نفسـه، نرشـ مـاركوس ليفيـوس جيشـه يف . قلوريـةجديـة يف املالقـط والفـأر غـري 

  . الحصون يف جميع أنحاء إيطاليا

  Midway معركة ميدواي

  إحدى معارك الحرب العاملية الثانية 

 اليابـانأمام  Midway معركة ميدواييف  نتصارباال  الواليات املتحدةقامت  1942ويف عام 

  .ية دمرتاليابان حامالت الطائراتغري أن أربعا من 

  الحرب امليدية 

حرب طويلة خاضتها اليونان القدمية لصد حمـالت  .)م .ق 449 – 492( الحرب امليدية  

  .الفرس عليها

و الحملـة الثانيـة  .ضـد الفـرس.م.ق 490بني الحملة األوىل قادهـا داريـوس يف مـاراثون 

طيون عبثـا م فاجتـاح اليونـان بجـيش عظـيم حـاول اإلسـرب .ق 481(قادها أحشويرش الفـاريس

  .إيقافه يف ممر ترموبيل بقيادة ليونيداس ورفاقه الثالمثاية

جرت  .جرت معركة بني اليونانيون بقيادة داريوس وبني الفرس انتهت بانتصار اليونانيني 

  معركة بني األسطول الفاريس بقيادة احشويرش وبني اإلسربطيون بقيادة يل نيداس 
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  .فاريس بقيادة احشويرش وبني اإلسربطيون بقيادة متيستوكلسبني األسطول ال .ةئورفاقه الثالمث

و سـقطت  .رغم تفوقها العددي الضخم ،أسفرت الحملة األوىل عن اندحار جيوش فارس

 480أثينا وأحرقت، ورغم ذلك متكن متيستوكلس من القضاء عىل األسطول الفاريس يف سـالمينا 

تى شـواطئ آسـيا وحقـق قيمـون انتصـارا م فتقهقر الفرس مندحرين وتابعهم اليونانيون ح.ق

و تال ذلك فرتات هدنة إىل أن انتهت الحرب بعقد  .م.ق468مزدوجا عىل الفرس يف الرب والبحر 

م وقـد قىضـ االتفـاق مبنـع دخـول .ق 449الصلح يف شوش بـني كاليـاس اليونـاين وأرتحششـتا 

ملـك فـاريس  :حشـويرش األولا .األسطول الفاريس إىل بحر إيحه، واحرتام حرية املدن اليونانيـة

 404 – 424الثــاين ملــك فــارس  :داريــوس .م ابــن داريــوس األول.ق 465 – 486أخمينــي 

هـزم  ،من مشاهري قواد اليونـان) م.ق 460 – 525نحو (  :متستوكلس .قتل يف بابل ،باالغتياالت

  مات منفيا ،م.ق 480األسطول الفاريس يف معركة سالمينا 

  معركة ميسلون

يوسـف بقيـادة وزيـر الحربيـة  سورينيلون، هي معركة قامت بني متطوعني معركة ميس

. 1920 يوليـو 24مـن جهـة أخـرى يف  هرني غورو، بقيادة والجيش الفرنيسمن جهة،  العظمة

وتعرب معركة ميسلون معركة عزة وكرامة خاضها البطل يوسـف العظمـة الـذي كـان يعلـم أن 

جيشه املتواضع جدا مبواجهة الجيش الجرار الذي كان يقوده غورو واملزود بطـائرات ودبابـات 

ومدافع وإمدادت لن يصمد طويال لكنه رفـض أن يحتـل الفرنسـيون بلـده دون قتـال فتبقـى 

يف التاريخ، فكانت معركة ميسلون والتـي قـاوم فيهـا الجـيش ببسـالة معركـة عـزة  وصمة عار

  .وكرامة

وتقدم يوسف العظمة يقود جمهور املتطوعني عىل غري نظـام، وإىل جـانبهم عـدد يسـري 

جنـدي إىل ميسـلون، ومل تضـم قواتـه  3000خرج يوسف العظمة بحوايل .من الضباط والجنود

ذي القعـدة  8ثقيلة، واشتبك مع القوات الفرنسية يف صباح يـوم دبابات أو طائرات أو أسلحة 

يف معركـة غـري متكافئـة، دامـت سـاعات، اشـرتكت فيهـا الطـائرات  م1920 متـوز 24/هـ1338

. وعىل الرغم من ذلك فقد استبسل املجاهدون يف الـدفاع.الفرنسية والدبابات واملدافع الثقيلة

بلـغ  يف طريـق املهـاجمني ألغامـا خفيـة، فلـام" وادي القـرن"وكان يوسف قد جعل عىل رأس 

  ميسلون ورأى العدو مقبال أمر بإطالقها، فلم تنفجر، فأرسع إليها يبحث، فإذا بأسالكها
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واستشهد العظمة يف معركة الكرامة التي كانت نتيجتها متوقعة خاضها دفاعا عن . قد قطعت 

  .رشفه العسكري ورشف بالده، فانتهت حياته وحياة الدولة التي توىل الدفاع عنها

يف اليوم نفسـه، لكنـه القائـد  دمشقالجيش الفرنيس ما يحول دون احتالل ومل يبق أمام 

املعجب بنرصه آثر أن يدخل دمشق يف اليوم التايل محيطا نفسه بأكاليل النرص وسـط جنـوده 

  ". نحن قد عدنا يا صالح الدين: "وقال يف شامتة صالح الدين األيويبثم زار قرب . وحشوده

  معركة ميكور حاييم 

بيوت ورامات راحيل ثالث مستعمرات صهيونية تحـدق بقريـة صـور ميكور حاييم وتل 

  .باهر العربية جنويب القدس وتهددها باستمرار

بني املناضلني الفلسطينيني بقيادة عبد القادر الحسيني وبني العـدو الصـهيوين تسـاندها  

  .القوات الربيطانية املرتكزة يف معسكر العلمني عىل مدخل القدس الجنويب

ص املستعمرة من الحصار إال بعد سقوط حي القطمـون بأيـدي الصـهيونيني يف ومل تتخل 

  .1948اليوم األول من شهر أيار سنة 

  معركة مينغ الصينية 

للقضاء عىل آخر أباطرة املغول يف الصـني مـن قبـل القائـد املتمـرد  .معركة مينغ الصينية

  ).هونغ وو

املغـول وبـني جـيش هونـغ وو القائـد  بني جيش اإلمرباطورية املغولية بقيادة إمرباطـور 

  .املتمرد عىل اإلمرباطور

جرت معركة رسيعة وخاطفة استطاع فيها هونغ من السيطرة عىل مقاليد  1368يف عام  

أصبح هينغ وو أول  .انترص هينغ عىل إمرباطور املغول يف الصني.الحكم بأقل خسائر يف األرواح

  .إمرباطور من ساللة مينغ املتألقة
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  "ن " معارك حرف 

 الحروب النابليونية

الحروب النابليونية هي سلسلة من الحروب التي وقعت بني الدول األوروبية خالل فـرتة 

. دورا كبريا بإثـارة رشارتهـا) 1789( الثورة الفرنسية، والتي لعبت لفرنسا نابليون بونابرتحكم 

ال يوجد إجامع بني املؤرخني عىل تحديد موعد معني لبدء تلـك الحـروب، فـالبعض يقـول أنهـا 

. 1799نـوفمرب /يف ترشـين الثـاين فرنسـاملقاليـد الحكـم يف  بونـابرتبدأت مـع تـويل الجـرنال 

حيـث أعقبتهـا فـرتة  1802استمرت حتى عام  الثورة الفرنسيةحروب اآلخر يقول بأن والبعض 

جـاء إعـالن الحـرب بـني ) 1803(، ولكن يف العام التايل معاهدة أميانقصرية من السالم بفضل 

أمـا نهايـة تلـك الحـروب فكانـت . كنقطة بدايـة للحـروب النابليونيـة واململكة املتحدة فرنسا

وتوقيـع معاهـدة  معركـة واترلـويف  نابليونبعد هزمية  1815نوفمرب /ترشين الثاين 20بتاريخ 

  لعامباريس يف نفس ا

  غزو نابليون لروسيا 

  أحدى حروب االئتالف الخامس لنابليون بونابرت

 أكتـوبر 14إىل  سبتمرب 27، امتد من بأملانيا إرفورتكان نابليون قد عقد مؤمترا يف مدينة 

، نصـا فيـه عـىل "ألكسـندر األول" القيرصـ، مـع "مؤمتر إرفـورت"، وعرف باسم 1808من سنة 

توثيق العالقات بني اإلمرباطوريتني الفرنسية والروسية وعـىل اتخـاذ كـل مـنهام لآلخـر حليفـا، 

صداقة حميمة منذ أن التقيا للمرة األوىل يف مدينة  أضف إىل ذلك أن القائدين كانت تجمعهام

، كان التوتر قد تصاعد بني الدولتني، وكان القيرص 1811إال أنه بحلول عام . 1807سنة  تيلزينت

وكانت أوىل بوادر انحالل هـذا . النبالء ليفض الحلف مع فرنسا يتعرض لضغوط كثرية من قبل

تجاهلة الحرب االقتصادية التي فرضها عليها ، ماململكة املتحدةالحلف تعامل روسيا باللني مع 

، اقـرتح املستشـارون عـىل القيرصـ رضب 1812ويف سنة  ،نابليون، األمر الذي أثار غضب األخري

بعـد انحـالل  بولنـداغـزو فرنسـا والقضـاء عـىل نـابليون، واسـرتجاع : عصفورين بحجـر واحـد

وصـلت أنبـاء االسـتعدادات الروسـية للحـرب إىل نـابليون عـن طريـق . االمرباطورية الفرنسية

ه رجل وزحـف بـ 450,000تقارير االستخبارات الفرنسية، فجهز جيشا ضخام وصل تعداده إىل 

، متجاهال النصائح املستمرة التي قدمها له املستشارون 1812سنة  يونيو 23بتاريخ  روسياعىل 

تلـف عـام املخ مناخها القايسبعدم غزو األرايض الروسية الداخلية بسبب مساحتها الشاسعة و 

  . اعتادت عليه الجنود الفرنسية
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، وذلـك يف محاولـة منـه "الحرب البولنديـة الثانيـة"أطلق نابليون عىل هذه الحرب اسم 

لكسب تأييد البولنديني الوطنيني، وكانت الحرب البولندية األوىل قد وقعت قبل ذلـك يف سـنة 

1768.  

  :ممعركة نارفا

  )1721-1700( :جرء من حروب الشامل العظمى

انظـر (، انتهـت بهزميـة روسـيا بني التحالف الرويس والدمناريك والسويد من جهـة اخـرى

  .)308ص:التفاصيل

  1962عملية النارص 

الثـورة يف  سـورياو  مرصـمدعوما من قبل  سالل الـلـهعبد م أعلن العقيد 26/9/1962يف 

ومبديا رغبته اإلطاحـة  الجمهورية العربية اليمنيةمعلنا قيام  محمد البدرواطاح باإلمام  اليمن

ألـف جنـدي ملسـاندته  7000 مرصـوقـد أرسـلت  شـبه الجزيـرة العربيـةنظمة العربية يف باإل 

 األردنرسب مـن الطـائرات فتحركـت  40و  ةدبابـ 700لـف جنـدي وأ  20000وارسلت سـوريا

م وقعــت اململكتــان اتفاقيــة للــدفاع املشــرتك 2/11/1962لثــورة ويف ضــد هــذه ا الســعوديةو 

جندي من قوات الجيش العريب األردين جوا  1500 األردنثرها أرسل أ والوحدة العسكرية وعىل 

رسل مجموعة من سالح الهندسة بكامل معـداتها أالعسكرية كام " النارص"يف عملية  اليمنإىل 

  .عوديةالس نجرانإىل منطقة 

الحرب تضامنا مع املوقـف العـريب بـالرغم مـن قناعتـه املطلقـة بعـدم  األردنلقد دخل 

 استعداد األمة العربية لذلك معتقدا أن أهم متطلباتـه مـن القـوات الربيـة والجويـة خصوصـا

سوف يحصل عليها من قبل بدء املعركـة مـن الـدول العربيـة الحليفـة غـري أن أيـا مـن هـذه 

  .املتطلبات مل يتم تلبيتها

 )1915(معركة النارصية 

جندي عثامين  2000يها قتل ف الحرب العاملية األوىلخالل  1915 متوزمعركة حدثت شهر 

  .العراقوما حولها جنوب  النارصيةجندي إنكليزي وهندي للسيطرة عىل مدينة  400و 

  .مجزرة نانكنج

  رب العاملية الثانية احدى معارك الح
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، قامت اليابان بغزو شامل لألرايض الصينية، بـدءا 1937يف عام  -الحرب اليابانية الصينية 

معركة الرشق األقىصـ .مجزرة نانكنجفحدثت  جانزوهوو  شنغهايبالقصف املركز عىل مدينتي 

فورة ليابان  هونغ   كونغ والفلبـني وسـناغام الرشق األقىص احتلت  1942_  1941 :)اليابان ( 

ومتكنـت مـن تـدمريها سـنة  ،طول األمرييك يف قاعـدة بـريل هـاربرسقامت اليابان مبهاجمة األ 

، قامت اليابان بغزو شامل لألرايض الصينية، بدءا بالقصف املركـز عـىل 1937يف عام    .م 1941

  .مجزرة نانكنجفحدثت  جانزوهوو  شنغهايمدينتي 

  معركة النبي يوشع 

فأصـطرع العـرب  15/4/1948طة النبي يوشـع يف انسحب الجيش الربيطاين من مركز رش 

  .والصهيونيون عىل احتالله

) سـوري(مناضال بقيادة املـالزم شـفيق عبييسـ  20بني قوة من جيش اإلنقاذ مؤلفة من  

اسـتطاعت قـوة مـن جـيش اإلنقـاذ أن تسـتقر يف املركـز وتـرد عنـه .وبني القـوات الصـهيونية

أيـار بعـد أن شـاغلت مدفعيـة جـيش  15ركز صباح الصهيونيني انسحبت القوة العربية من امل

  .17/5/1948دخلت القوات الصهيونية املركز يوم  .اإلنقاذ مستعمرة الهراوي لتغطي انسحابها

  )م530( معركة نصيبني

بانتصـار الفـرس وتوقيـع اتفاقيـة سـالم مقابـل  بني الروم واملغادرة حلفاء الروس،انتهـت

  .جزية قوية يدفعها الروم

  ة النرص الجزائرية معركة حرك

  .وذلك بسبب االحتالل الفرنيس ،العنف ساد الجزائرمنذ نهاية الحرب العاملية الثانية

  .بني قوات املخابرات الجزائرية وبني حركة النرص للحريات الدميقراطية 

وهـي حركـة وطنيـة بـأعامل  ،قامت حركـة النرصـ للحريـات الدميقراطيـة 9/9/1954يف 

وكانت هذه االضـطرابات قـد حـدثت  ،ابرات استعادت السيطرة عليهالكن قوات املخ ،العنف

قامـت املخـابرات يف الجزائـر اعتقـاالت .شخصـا 1500بعد وقوع زلزال يف الجزائر والذي قتـل 

  .صادرت أجهزة املخابرات أسلحة حركة النرص الجزائرية .عديدة بني صفوف الحركة
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  معركة النرصة 

ـة  طلـب جـون السـادس الـذي كـان مـن املقـرر أن يكـون  1346يف عـام  .:معركة النرص

  .إمرباطورا، مبساعدة األتراك العثامنيني يف قتاله ضد اإلمرباطور جون الخامس

  .بني جيش األتراك العثامنيني وبني اإلمرباطور جون الخامس وجيشه

  .جرت معركة دامية انتهت بانتصار األتراك العثامنيني وهزمية جون الخامس وجيشه

حصــل  ،فــأة عــىل مشــاركة ومســاعدة جــيش األتــراك العثامنيــني لجــون الســادسكمكا 

استفاد العثامنيـون مـن شـبه جزيـرة غـاليبويل  .العثامنيون عىل قاعدة يف شبه جزيرة غاليبويل

  .فشنوا منها حمالتهم عىل البلقان

  معارك نقطة ضعف

  إحدى معارك الحرب العاملية الثانية

يف حمالت شامل أفريقيا عىل القوات االملانية وانهـاء ) رنسابريطانيا وف( إن نجاح الحلفاء

جعلهم يسيطرون عىل جنوب حوض البحر األبيض املتوسط ليستخدموه كلـوح  ،اسطورة رومل

قفز لقوات الحلفاء إىل إيطاليا، مركز قوات الحلفـاء يف شـامل أفريقيـا قـرر شـن هجـامت مـا 

  .أوروبا" ف نقطة ضع" سامها ترشتشل قائد الجيش الربيطاين 

، والتي سميت ب عمليـة هيوسـيك غزو صقليةأول ما قم به الحلفاء يف ذلك الوقت هو 

 25ليني، فقد تـم خلعـه يف ، والذي أثار استياء الشديد من قيادة موسو 1943يوليو عام  10يف 

من خالل املجلس الفايش وتم وضـعه تحـت اإلقامـة اإلجباريـة يف منتجـع يف  1943يوليو عام 

  .إحدى الجبال املنعزلة

، والذي قام مبفاوضات استسالم مع بييرتو بادوليو، بالجرنال بينيتو موسولينيتم استبدال 

، لكن األملان تحركوا برسعة إلنقاذ املوقـف، وتـم نـزع تشـكيلة 1943عام  8ء يف سبتمرب الحلفا

  .السالح اإليطايل وتغري شكله لتبدأ مرحلة الدفاع عن إيطاليا

  معركة نقري 

  م1929\اكتوبر \5:هي معركة وقعت يف

بني قوات الغخوان من مطري وعجامن بقيادة فيصـل بـن السـلطان الـدويش وحـزام بـن 

  ضد قوات عبد العزيز بن سعود بقيادة محمد السهيل والعوازم والهواجر والخوالد  .نيحثل
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نتهاء املعركة طلب فيصل الصلح فوافق الجميع ألنهم إ عند آبار نفري يف شامل األحساء وبعد 

  .تعبوا من القتال

  1948حرب النكبة فلسطني 

 ومملكـة األردن اململكـة املرصـيةبني كل من  فلسطنيهي حرب نشبت يف  1948حرب 

ضد املليشـيات صـهيونية املسـلحة  واململكة العربية السعودية ولبنان وسورية ومملكة العراق

نتـدابها لفلسـطني وغـادرت تبعـا لـذلك انهـاء إ وكانت اململكة املتحدة قد أعلنت  ،يف فلسطني

أصـدرت قـرارا بتقسـيم نتـداب، وكانـت األمـم املتحـدة قـد القوات الربيطانية مـن منطقـة اال 

لدولتني يهودية وعربية األمر الذي عارضته الـدول العربيـة وشـنت هجومـا عسـكريا  فلسطني

  .1949 مارساستمر حتى  1948 مايولطرد املليشيات اليهودية من فلسطني يف 

أثنـاء الحـرب  اتفاقـا لتقاسـم األرايض العـثامينوكانت كل من بريطانيا وفرنسا قد وقعتا 

-العاملية األوىل فكانت فلسطني من ضمن األرايض التابعة لربيطانيا بحسـب االتفـاق الربيطـاين

  .الفرنيس

  . 1948لالنتداب الربيطاين حتى العام بعد انتهاء الحرب العاملية األوىل خضعت فلسطني 

إىل  تقسيم فلسـطنيعىل قرار  لألمم املتحدةعية العامة وافقت الجم 1947 نوفمرب 29يف 

أي جعلهـا منطقـة دوليـة ال (دولة يهودية ودولة عربية فلسـطينية وتـدويل منطقـة القـدس 

  .)تنتمى لدولة معينة ووضعها تحت حكم دويل

تصـاعدت  ،رحب الصهاينة مبرشوع التقسيم، بينام شعر العرب والفلسطينيون باالجحاف

فـوزي بقيـادة  جـيش اإلنقـاذ، تشـكل 1948يف بدايـة عـام  ،حدة القتـال بعـد قـرار التقسـيم

نظـاميني بنسـف مقـر الوكالـة القام املقـاتلون الفلسـطينيون غـري  1948، ويف مارس القاوقجي

رسـال الجيـوش العربيـة إىل الجامعة العربيـة بإ اقرت 1948أبريل  12ويف . اليهودية يف القدس

  .فلسطني

يف منتصـف الليـل بـني  نتداب الربيطاين عىل فلسـطنياال نهاء اقررت الحكومة الربيطانية 

بضغط من األمم أسفر اإلعالن مبارشة عن بدء الحرب بـني إرسائيـل  1948من مايو  15و 14ال

ديفيـد بـن بـأمر مـن  جيش الدفاع اإلرسائييلأقيم  1948مايو  26يف . والدول العربية املجاورة

  .رئيس الحكومة اإلرسائيلية املؤقتة غوريون
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بأول خطوة لتوفري االحتياجات الدفاعية للفلسطينيني يف سـبتمرب  الجامعة العربيةقامت 

حيــث أمــرت بتشــكيل اللجنــة العســكرية الفنيــة وذلــك لتقيــيم املتطلبــات الدفاعيــة  1947

  .الفلسطينية

 1947ديســمرب  17و  8تقســيم اجتمعـت الــدول العربيـة يف القــاهرة بـني وبعـد قـرار ال

آالف متطـوع  3,000بندقيـة و  10,000ن تضع أ واعلنت ان تقسيم فلسطني غري قانوين وتقرر 

ـف  500بيـنهم ) جيش اإلنقـاذوهو ما أصبح يعرف ب( فلسـطيني ومبلـغ مليـون جنيـة يف ترص

  .اللجنة العسكرية الفنية

وصــلت الجيــوش العربيــة مــن مرصــ وســوريا والعــراق واألردن والســعودية ولبنــان إىل 

وات فلسطني وهاجمت القوات العربية املستعمرات الصهيونية املقامة يف فلسطني وهاجم القـ

  .املرصية تجمعي كفار داروم ونرييم الصهيونيتني يف النقب

ردين، الذي كان عـىل يخدم يف الجيش العريب األ  ابريطاني اكان هناك حوايل خمسني ضابط

ردين رمبا أفضل الجيوش املتحاربة من الناحية وكان الجيش العريب األ .درجة عالية من التدريب

  :ين ثالث معارك كبرية هيومن ثم خاض الجيش األرد. التكتيكية

  جنني - معركة اللطرون -معركة باب الواد -

ت خسـائر كاملة مـع انتهـاء الحـرب وكانـ الضفة الغربيةو  القدسفاستطاع الحفاظ عىل 

ديفيـد األرسائليني يف هذه املعارك ضخمة، فقد قال رئيس الوزراء اإلرسائييل ومؤسس إرسائيـل 

وحـدها أمـام  ب الوادبالقد خرسنا يف معركة : "الكنيستمام أ  1948عام  يف حزيران بنغوريون

  ".الجيش األردين ضعفي قتالنا يف الحرب كاملة

الـذي  ،ولكن تدخل األمم املتحـدة بوقـف القتـال ،وحققت القوات العربية نرصا واضحا

أدى اىل تحـول املوقـف العسـكري لصـالح إرسائيـل عـىل  ،التزم به العرب ومل تلتزم به إرسائيل

  .مختلف الجهات العسكرية

بعد أن هدد مجلـس األمـن بفـرض عقوبـات قاسـية عـىل  يوليو 21عارك يف وانتهت امل  

قبل العرب الهدنة الثانية التي كانت اعرتافا بالهزمية وتدخل حرب فلسطني . الجوانب املتقاتلة

  ).النكبة(تحت اسم  التاريخ العريب

  1967حرب النكسة  

  :تيهسباب اآل هي حرب وقعت بني العرب وارسائيل لإل  

  .القامئه عىل العدوان ةرسائلياإل  ةطبيعه السياس -
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  .رسائيلتنامي القوه العسكريه إل  -

  .لىل ارسائيإردن وجرها رسائليه لتحول مياه نهر األ ملحاوالت اإل ا -

  .تنامي القوه العسكريه لكل من مرص وسوريا -

  .حمريف البحر األ  ةرسائلياإل  ةاغالق مرص مضائق تريان يف وجه املالح -

حزيـران /5ردن يف قامت ارسائيل بشن الهجـوم مباغـث عـىل مرصـ وسـوريا واأل  -

   .للدول العربيه ةالجوي ةو دمري القم واستطاعت ت1967/

   .ةصبح سالح الجو االرسائييل سيد املعركأ ن أ وترتب عىل ذلك  -

وبــرز خلــل واضــح يف ســري العمليــات  ،دون غطــاء جــوي ةصــبحت القــوات العربيــأ و  

بـدأ التفـوق اإلرسائـييل واضـحا عـىل الـدول  ،وحققت إرسائيل نرصا رسيعا ،العسكرية العربية

كام أدت الحـرب إىل  .يل عىل سيناء وهضبة الجوالن والضفة الغربيةستولت إرسائاإذ  ،العربية

  .وأصاب الغرور الجيش اإلرسائييل ،ترشيد أبناء الشعب الفلسطيني

  معركة النامرق

حـدى إ وهـي  ،نتهـت بهزميـة الفـرس هزميـة سـاحقةام 634بني املسلمني والفرس سـنة 

  .فتوح يف العراق وبالد فارسلمعارك ا

سيم حشد املقاتلني للتهيؤ لنرصة القوات التـي تقاتـل لتحريـر العـراق بعد أن انتهت مرا

س القـوات أ عنه القائد أبا عبيد الثقفي قائـدا عـىل ر  الـلـهعني الخليفة عمر بن الخطاب ريض 

العربية اإلسالمية السائرة إلمتام مسعى تحرير العراق وسارت تلك القـوات يف طريقهـا لتنفيـذ 

يش بلغ قوامه نحو خمسة آالف مقاتل ثم تضاعف عدد ذلـك الجـيش مهمتها املوكلة إليها بج

إىل عرشة آالف بانضامم باقي القبائل العربية يف الطريق إىل الحرية التي أصبحت مركز الحكـم 

العريب اإلسالمي املحرر وقتئذ وقد تطلب ذلك املسـري قرابـة شـهر كامـل ثـم التقـى أبـا عبيـد 

ب غريب الحرية وكان القائد الفاريس رستم بن الفرخزاد قد وجيشه باملثنى وقواته يف خفان جنو 

هيأ جيشني كبريين لقتال القوات العربية القادمة إضافة إىل التغرير برؤساء القبائل والعشـائر 

من العمالء إلعاقة مسعى التحرير والتمرد عـىل الحكـم العـريب اإلسـالمي وكـان ذلـك معلومـا 

وتجحفـل بقواتـه يف تلـك املنطقـة بانتظـار نجـدة  للمثنى الذي استشعر خطر تلـك الحشـود

عبيد بحيثيات الحشـد  والجيش العريب اإلسالمي القادم لإلسهام بتحرير بالده وملا علم القائد أب

ن هنالك قوات فارسـية كبـرية تزحـف بجيشـني صـوب الحـرية مـن جهتـني األوىل أ من حوله و 

عـدة مـن قبـل رسـتم فقـرر أن يباغـت ن هنالك خطة مأ بقيادة جابان والثانية بقيادة نريس و 

  الفرس بهجوم استباقي واعد لذلك خطة جريئة تقيض بان تتم مهاجمة الجيش
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الزاحف األكرب عىل حني غرة وإبادته إبادة تامة ثم التحول برسعة للقضاء عىل الجيش الثاين  

الكتائب من فوضع كتائب الخيالة الخاطفة بإمرة املثنى بن حارثة الشيباين الذي تحرك بتلك 

  .فوره إىل منطقة النامرق الواقعة بني الحرية والقادسية

وملا وصل الجيش الفاريس بقواته الثقيلـة البطيئـة إىل مشـارف تلـك املنطقـة املفتوحـة  

كسهل كبري هجم املثنى بقواته الخفيفة الرشـيقة بتلـك الخيـول العربيـة التـي تسـابق الـريح 

ان الهجوم شامال للجبهة وكـال الجنـاحني فـدارت معركـة كالصاعقة التي أذهلتهم وأربكتهم وك

عنيفة انترصت فيها القوات العربية اإلسالمية برئاسة املثنى وأبيـدت غالـب القـوات الفارسـية 

وهرب ما تبقى منها وقد اقتيد فيها القائد الفاريس جابان أسريا وقيل إن القائـد أبـا عبيـد أمـر 

الجنود ولكنه ملا عرف حني تم تشخيصه رفض التنـازل بإطالق رساحه فيام بعد بخطأ من أحد 

  .والرجوع بكالمه فتم إطالق رساحه

  معركة نهاوند

عمـر بـن  خالفـةوقعت يف . الفتح اإلسالمي لفارسمعركة نهاوند من املعارك الفاصلة يف 

، وانترصـ فـارسيف  نهاونـدهـ قـرب بلـدة  19أو  18وقيل سنة ) م 642(هـ  21، سنة الخطاب

، إال أن الـنعامن الساسـانينيعـىل الفـرس  النعامن بن مقرنانتصارا كبريا بقيادة  املسلمونفيها 

بانتصار املسلمني انتهى حكم الدولة الساسـانية يف إيـران بعـد أن دام حكمهـا . قتل يف املعركة

أنشـب الــنعامن القتـال يـوم األربعــاء، ودام عـىل شـكل مناوشــات حـادة إىل يــوم . عامـا 416

  .، وكان الفرس خاللها يف خنادقالخميس، والحرب سجال بني الفريقني

وبدأ القتال، وأثناء تقدم القائد بدأ الفرس يرتكون الساحة وزلق بالقائد فرسـه مـن كـرثة 

الدماء يف أرض املعركة، فرصع بـني سـنابك الخيـل، وجـاءه سـهم يف جنبـه، فـرآه أخـوه نعـيم 

اكتموا  :ا، وقال املغريةفسجاه بثوب، وأخذ الراية قبل أن تقع وناولها حذيفة بن اليامن فأخذه

  .فينا وفيهم ؛ لئال يهن الناس الـلـهمصاب أمريكم حتى ننتظر ما يصنع 

  .فاضت روحه القائد النعامن بن مقرن وملا زلق فرس

وملا أظلم الليل انهزم الفرس وهربوا دون قصد فوقعوا يف واد، فكان واحدهم يقع فيقـع 

يزيد، قتل يف الوادي فقـط مثـانون ألفـا، وحـزن  معه ستة، فامت يف هذه املعركة مائة ألف أو

املسلمون عىل موت أمريهم وبايعوا بعد املعركة أمريهم الجديد حذيفة، ودخلـوا نهاونـد عـام 

  .هـ بعد أن فتحوها21
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  معركة نهر أبرة

سـفينة  40مـا يقـرب مـن ( القرطـاجيمعركة نهر أبرة كانت معركة بحرية بني األسطول 

تحت قيـادة ) سفينة رومانية 55ما يقرب من ( الروماينتحت قيادة هملكو واألسطول ) حربية

الحـرب البونيقيـة جزء مـن . م.ق 217يف ربيع عام  نهر أبرةبالقرب من مصب  سكيبيو األصلع

  الثانية

، شـن حملـة مشـرتكة مـن قواتـه الربيـة أيبرييـا، القائد القرطـاجي يف صدربعل برقاقرر 

ته البحرية هزمت متامـا بعـد هجـوم وأسطوله لتدمري قاعدة الرومان شامل نهر أبرة، لكن قوا

، كام فقدت السيطرة عىل البحار املحيطة ةنيسف 29مباغت من قبل السفن الرومانية وخرست 

تحسنت سمعة الرومان يف أيبرييا بعد هذا النرص، مام تسـبب يف متـرد بعـض القبائـل . بأيبرييا

  .األيبريية التي كانت تحت سيطرة القرطاجيني

  م633معركة نهر الدم  

  : وتسمى معركة أليس

انتهـت بانتصـار  .حدثت هـذه املعركـة بـني الفـرس واملسـلمني بقـادة خالـد بـن الوليـد

 املسلمني 

كانت اإلمدادات الفارسية أقرب إىل منطقة أليس من جيـوش املسـلمني، واصـطف أمـام 

جنــود التحــالف املجــويس الصــليبي، وصــادف وصــول خالــد وجيشــه أن الجيــوش الفارســية 

بـأن ' جابـان'ية قد أعدا طعام الغذاء وجلسوا للطعـام، وعنـدها أمـرهم القائـد العـام والصليب

يرتكوا الطعام ويستعدوا للصدام مع املسلمني، ولكن الغرور والكرب داخلهم؛ ألن تعدادهم كان 

وخالفوا أمر قائدهم األعىل، ثم خالفوه مرة أخـرى عنـدما أمـرهم ! يفوق املائة والخمسني ألفا

ولكـنهم ! السم يف الطعام؛ فإذا ما انترص املسلمون وأكلـوا مـن هـذا الطعـام مـاتوا بأن يضعوا

  .اغرتوا وتكربوا وظنوا أنهم ال يغلبوا

عندما رأى خالد وجنوده هـذا الغـرور والكـرب مـن جنـود التحـالف، وقـف وأمـر بحـط 

: فنـادىاألثقال، ثم توجه إليهم وقد وكل من يحمي ظهره من املسلمني، ثم ندر أمـام الصـف 

أين إبن أبجر ؟ أين عبد األسود؟ أين مالك بن قيس؟ فلم يردوا عليه إال مالكـا بـرز لـه فقتلـه 

فنادى الجيش بالهجوم، وبدأ القتال الـذي صـار ينتقـل مـن . فصد األعاجم عن طعامهم. خالد

حال إىل أشد منه قوة وكذلك صرب الفرس، طمعا يف وصول القائـد بهمـن جاذويـه باإلمـدادات 

اللهم إن لـك ': فقال لـلـهاملدائن، ولقي املسلمون مقاومة عنيفة منهم، وعندها نذر خالد من 
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' !عيل إن منحتنا أكتافهم أال أسـتبقي مـنهم أحـدا قـدرنا عليـه حتـى أجـري نهـرهم بـدمائهم

وازدادت قوة املسلمني يف القتال، خاصة مسلمي بكر بن وائل؛ حيـث كـانوا أشـد النـاس عـىل 

ومل يطل األمر حتى انترص املسـلمون، فـأمر خالـد بإمسـاك األرسى، وأخـذهم  نصارى قبيلتهم،

عند نهر أليس، وسد عنه املـاء، ومكـث ملـدة يـوم وليلـة يرضـب أعنـاقهم حتـى يجـري النهـر 

لـو أنـك ': لخالـد القعقاع بـن عمـرو، وعندما مل يجر النهر بدمائهم قال لـلـهبدمائهم كام نذر 

' فأرسـل املـاء عـىل الـدماء فيجـري النهـر بـدمائهم! قتلت أهل األرض جميعا مل تجر دمـاؤهم

ها أكرث من سبعة آالف من جنـود ، وقتل يوم'نهر الدم'ففعل خالد ذلك، فسمي النهر يومها بـ 

  .الفرس

فمـع انخفـاض خسـائرهم، هـزم املسـلمون . نرصا هاما للمسلمني معركة نهر الدمكانت 

آنذاك بدأ املسلمون يدركون ضخامة . كمية هائلة من الغنائمجيشا فارسيا كبريا، وحصلوا عىل 

مل يخوضوا سوى معركتني منفصلتني مع جيشـني منفصـلني ؛ لكنهم االمرباطورية الفارسيةموارد 

واملسلمون هم الدين اختاروا أرض املعركة وما زالوا عىل حدود اإلمرباطورية، وبإمكـان الفـرس 

ونهـر  ذات السالسـلجمع عدة جيوش ميدانية يف آن واحد، كمثل تلك التي خاضت معركتـي 

  .الدم

  معركة نوى

  ل فرنسا لسوريا إثرهزمية السوريني يف  معركة ميسلون بعد احتال

عىل الحدود األردنية الحالية مـن ) نصيب(عقد زعامء حوران وشيوخها اجتامعا يف قربية 

أجل مقاومة الفرنسيني وارسلوا الرسائل إىل أهايل رشقـي األردن لالشـرتاك يف رشف القتـال ضـد 

سـافر .. حـد ابنائـه لقيـادتهمأ ن يرسـل أ يطلبـون  الغاصبني، كام ارسل الشيوخ إىل امللك حسني

هل عامن والبلقاء، فرسان العشائر بقيادة منور الحديد، عدد أ  :األردنيون للمساهمة يف املعركة

وواجهـوا .. ربـدإمن رجال الجيش العريب الفيصيل، الرشيف عيل البديوي العائد من حيفـا إىل 

نويب دمشق انتهـت بتغلـب الحملـة، وصـدها الحوارنه الحملة يف معركة شديدة يف الكسوة ج

ومتـت ) نـوى(الثوار يف املسمية، ومنها إىل غباغـب، واشـرتك األردنيـون يف املعركـة عنـد قريـة 

  ...الغلبة للفرنسيني

ن ما وقع مسؤول عنه األمري فيصل، ألنه عندما مر من درعـا اجتمـع مـع أ اعتربت فرنسا 

مـر أ أنه لن يتنـازل عـن عرشـه يف سـورية، وقـد زعامء حوران وحرضهم عىل الثورة، وأوعدهم 

غورو حكومة دمشق املعينة من قبله فرض غرامات عىل الحوارنة، وإدانة الثوار الـذين نفـذوا 

إبـراهيم سـليم الزعبـي، وشـقيقه  :عملية القتل بأعضاء الوفد والحكم علـيهم باإلعـدام وهـم
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ـي ومحمـد فرحان سليم الزعبي وفارس أحمـد الزعبـي وفرحـان سـليم الزعبـ ي وصـالح املرص

  .يوسف الحريري، وقاسم الداغر، وثالثة غريهم

وقصفت مقربة البلـدة ) غزالة(وانتقاما لقتالها، قامت الطائرات الفرنسية باإلغارة عىل  «

  .نها دمرت القريةأ اعتقادا منها 

  معركة النوتردام

  :1948ومن معارك الجيش العريب األردين عام 

جومـا قويـا نفذتـه الكتيبـة الثالثـة يف الجـيش العـريب األردين شهدت عامرة النـوتردام ه

واستبسل أبطالها يف محاولة احتالل هذه البناية اليهوديـة التـي يتحصـن بهـا مئـات املقـاتلني 

اليهود واستمر الهجوم عليها وحصارها حوايل ثالثة أيام باعتبارها كانـت تسـيطر عـىل منطقـة 

 أيـار 24وقدمت هذه الكتيبة الكثري من الشهداء وقد أشار اليهود إىل ذلك اليـوم  باب العمود

  .ه يوم مذبحة داميةلكرثة خسائرهم وهولها بأن النوترداميف 

  نورثهامبتونمعركة 

يف  النـزاع الـداخيل) م1485-م1455(األهلية حدثت بني عـامي املعاركهي مجموعة من 

رسة النكسـرت و أ شـعار  الـوردة الحمـراءو كانـت  ،يـوركو  النكسرترسيت أ الذي قام بني  انجلرتا

رسة أ م احتفظـت  1399عـام  امللك ريتشارد الثاينرسة يورك و منذ خلع أ شعار  الوردة البيضاء

  .م 1484-1455النكاسرت بالعرش و كانت الحرب قد قامت بني عامي 

مارجريـت كـان تحـت سـيطرة زوجتـه امللكـة  هرني الثاينمشكلة قيام الحرب أن امللك 

و يف صـف  ،إدمونـد بـدفورت سمرسـتو دوق  ،لوليم دي البـو  سفولكيساندها دوق  ،أنجو

خسائر املعارضة لهؤالء كان دوق يورك ريتشارد الذي حظي بتأييد ناجم عن قلق شعبي عىل ال

م قتل دوق سـفولك بعـد نفييـه و يف الفـرتة مـا بـني  1450و يف عام  ،و فساد البالط فرنسايف 

  .م اختل عقل امللك فعني دوق يورك حاميا 1545 - 1453عامي 

عـام  نورثهـامبتونو معركـة  ،م انترصـ آل يـورك1455يل عـام و يف معركة سانت ألبانزالو 

مبوجبـه ريتشـارد أن يكـون  اتفاق خولو دار  ،يورك أرس هرني فيها م حيث استطاع أل 1460

بادرت  ،يت التي كانت تخىش من فقدان ابنها ملرياث العرشو لكن امللكة مارجر ،خليفة لهرني

التي قتل فيها زعيم يـورك و  فيلدويكم هي معركة  1460إىل حشد جيش و دارت معركة عام 

  و لكن مارجريت ،أضحى ريتشارد ينفل إيرل ووريك زعيم فريق يورك
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بيد أن أبن ريشارد دخل إىل  .م 1461و أنقذت هرني عام  ،متكنت من هزمية ريتشارد هذا 

  .إدوارد الرابعلندن يف عضون هذا و توج ملكا بأسم 

وقد نجم عن هذه الحرب إضعاف سلطة النبالء يف أنجلرتا فانتهت بهـذا سـياده اإلقطـاع 

  .النبالء لضعفهم من الحيلولة دونو مل يتمكن  ،يف البالد

  معركة نوردلينغن

  ).حروب دينية )(ياوروما الكاثوليكية وإسبان -بني اللربوتستانت الدمنارك والسويد(

لتهديدات املتواصلة من ارتأت أسبانيا أن األفضل لها أن تتحرك ضد ا. 1645إىل  1635من 
 5يف  معركــة نــوردلينغنفرضــبت الربوتســتانت عنــدما هــزمتهم يف  ،الــدينامرك الربوتســتانتية

   1634 سبتمرب

ف كانت السويد قد أصبحت قـوة يف أملانيـا عـىل وبعد موت فالنشتناين وغوستاف أدول
وسـتاف أدولـف الحكـم بعـد موتـه وهـي طفلـة يف ابنـة غ كرستينايد جرناالتها بعد أن تولت 

مركـز أرسة  النمساو  بوهيمياددت الثانية وه اليبزيغانترصوا يف معركة  1642السادسة ويف عام 
  .هابسبورغ

لكن االنتصارات أصبحت سويدية أكرث منها بروتستانتية مام أخاف كريستيان الرابع ملك 
الدمنرك من السويد القريبة أكرث من النمسا البعيدة فأعلن الحرب عليهم لكنه انهزم وتم غـزو 

وغوتالنـد مـام أدى  إستونيايه مجددا وأخذت منها يامتالند وهاالند وجزيريت أوسل قرب أراض
  .لرتك الدمنرك الحرب

  معركة نور شمس 

مـن املناضـلني الفلسـطينيني بقيـادة  بني مجموعـة: 1939-1936إحدى أهم معارك ثورة 
 10.00بدأت املعركة يف السـاعة . عبد الرحيم الحاج محمد وبني القوات الربيطانية يف فلسطني

واشرتك فيها خمسون مناضال عـدا الـذين تطوعـوا عنـد االشـتباك مـن القـرى  21/6من صباح 
وجـه القـوة الربيطانيـة  إن صمود الثوار بأسلحتهم القدمية سبع سـاعات متواصـلة يف.املجاورة

ومتكنه  .الكبرية دليل قاطع عىل مدى االستعداد للتضحية والتصميم عىل خوض النضال املسلح
  .من إيقاع أكرب الخسائر يف صفوف العدو

  نورماندي 

  احدى معارك الحرب العاملية الثانية 



 
  

517 
 

سقوط روما الرسيع، أدى إىل غزو فرنسا الذي طال انتظاره، عملية نورمانـدي املشـهورة، 

، والتي استمرت أكرث من شهرين، اشـرتك 1944عام  6التي تم بها إنزال جنود الحلفاء يف يونيو 

أسرتاليا والقوات الكندية أيضا، تـم الهجـوم بـوترية بطيئـة حيـث  أمريكا، بريطانيا،: يف العملية

كانت الحصون األملانية قوية جدا، ليتم أخريا الغزو من خالل القوات األمريكية والتي تسابقت 

  .ألويته يف التوغل بأنحاء فرنسا مجربة القوات األملانية يف نورماندي عىل الوقوع يف فخ الحصار

واملدن األملانية أدى إىل التشتت والتقهقـر مـن جانـب األملـان،  القصف الشديد للمرافق

مـن خـالل مـؤامرة،  20داخليا، نجا هتلر من االغتيال أكرث من مـرة، أخطرهـا كانـت يف يوليـو 

والتي أعدت من كلوس شتافونربج واشرتك مع ايروين روميل والفرد ديلب، املـؤامرة خططـت 

ني لقتل هتلر، ولكـن الكثـري مـن العوامـل أدت إىل عىل أساس وضع قنبلة موقوتة يف مكان مع

  .فشل املؤمراة، والتي أصيب بها هتلر بجروح طفيفة

، 1944عـام  15عملية اوفرلورد خططت عىل أساس غزو فرنسا من الجنوب يف أغسطس 

فيالق من جيوش الحلفاء يف مواجهة  3، كانت 1944والتي سميت بكود التنني، بحلول سبتمرب 

صــمهم أملانيــا يف الغــرب، كــان هنــاك اعتقــادا بــأن الحــرب ســتنتهي بحلــول مبــارشة مــع خ

  .1944الكريسامس عام 

  1849معركة نوفارا 

واحـدة مـن املعـارك  كانت) نوفارابيكوكا هي منطقة يف (معركة نوفارا أو معركة بيكوكا 

اإليطاليــة خــالل حــرب  مملكــة رسدينيــاو  اويةاإلمرباطوريــة النمســالتــي دارت رحاهــا بــني 

و  1849آذار / مـارس 22دامـت املعركـة طـوال يـوم . توحيـد إيطاليـااالستقالل األوىل يف عهد 

  .بهزمية قاسية و تراجع جيش رسدينيا بيدمونت ،مارس/ آذار  23انتهت عند فجر يف 

  نوموهان

 االتحاد السوفيتيا نزاع مسلح أو حرب غري معلنة بني معركة خالخني واملعروفة عىل أنه

حتى خريف العام نفسـه ودارات رحاهـا  1939استمرت منذ ربيع عام  واإلمرباطورية اليابانية

  .قرب حدود منشوريا مبنغولياغول هر خالخني نعىل ضفاف 

وانتهـت بـدحر الجـيش اليابـاين  1939اب عام / واخر اغسطس أ وجرت املعركة الفاصلة 

  جورجيالروسية بقيادة السادس بقيادة ميتشيتارو كوماتسوبارا عىل يد القوات 
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مر الذي أدى فيام بعد إىل توقيع اتفاقية الهدنة بني االتحاد السوفيتي بشكل تام األ  جوكوف 

  <روسيا اليوم.واليابان

  .نوموهان ،هالكني غول ،هناك عدة أسامء لهذه املعركة مثل خالكني غول

  الحرب النووية

م أي يف نهايـة الحـرب العامليـة الثانيـة ألقـت الواليـات املتحـدة األمريكيـة 1945يف عام 
قيـام اليابـان بـالهجوم عـىل مينـاء بـريل هـاربر  قنبلتني نوويتني عىل مدينتني يف اليابان بسبب

  :األمرييك يف املحيط الهادي

  آب عىل هريوشيام  \6يف  -

منهية بذالك الحـرب العامليـة .فأجربت اليابان عىل اإلستسالم ،آب عىل ناغزايك \8يف  -
  .الثانية

 عملية نيبتون

هـي العمليـات األوىل التـي )  Normandy Landings :باإلنجليزيـة(إنـزاالت نورمانـدي 
، الشهرية أيضا بعمليـة نيبتـون، والتـي تعـد غزو نورماندييف  قوات الحلفاء الغربيةقامت بها 

 6بـدأت اإلنـزاالت يـوم الثالثـاء . الحـرب العامليـة الثانيـة، أثناء عملية أوفرلوردأيضا جزءا من 
 160,000يف يوم واحد عىل اإلطالق، وذلك بهبوط  إبرار، وتعد العملية أكرب عملية 1944يونيو 

مالح بحري وتجاري من الحلفـاء عـىل مـنت أكـرث  195,700ومبشاركة . 1944يونيو  6مقاتل يف 
  .سفينة 5،000من 

ومقسـام  السـاحيلكم عىل رشيـط نورمانـدي  80،4 \ميال  50متت عمليات إنزال بطول 
  .وسورد، جونو، جولد، أوماها، يوتاه: عىل خمسة قطاعات

 معركة نيم

. 736مدينة أفنيون يف معركة نيم هي معركة حدثت بعد وقت وجيز من احتالل وتدمري 
 األمـوينيالتـي كانـت آنـذاك يف يـد ) أربونة( ناربونيف السيطرة عىل مدينة  شارل مارتلفشل 

والتـي  ومـاغلون وبيزيـرز وأغد نيممبا فيها  سبتامنياجل املدن املهمة يف لكنه استطاع تخريب 
  .للمسلمنيارتأى أنها ميكن أن تشكل حصونا محتملة 

القـوط ة نيم والتي حولها مدين وحلبةبعد انتهاء املعركة، أمر شارل مارتل بحرق بوابات 
  .إىل قلعة الغربيون
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كان شارل يريد من قرارة نفسه االستيالء عىل ناربون لكنه انتظـر أن يصـله جـيش قـوي 

حقـق شـارل أوال أهدافـه األوليـة بتـدمري . تعدا للقيـام بحصـار حاسـمومؤن كافية ليكون مس

جيوش املسلمني الذين كانوا محـارصين مؤقتـا يف مدينـة نـاربون لكـن إعـادة السـيطرة عـىل 

. يف نفس السنة بعد أن عاد إليها املسلمون فلـم يـدخل املدينـة احتاجت حملة ثانية بروفنس

تراجـع العـرب عـن املدينـة حـني  بول الشـامسللقس  تاريخ قبائل لوغوباردورومتبعا لكتاب 

يف تأسـيس قىضـ بعـدها مارتـل سـنواته األخـرية األربعـة . األنكـربدةعلموا بتحالف مارتل مع 

دولة اإلقطاعية التي ستسـتمر وال إمرباطورية كارولنجيةوتقوية الهيكل اإلداري للكيان الجديد 

إلكامل ما بـدأه هـو ويسـتويل عـىل نـاربون دافعـا  759سيعود ابنه يف . العصور املظلمةخالل 

  الربانسإىل ما وراء  بإمارة قرطبة

  م530معركة نيبيس

 بني الفرس والرومان إنتهت بإنتصار الفرس بقيادة قباذ

العرص الذهبي الثاين بدأ بعد امللك قباذ الثاين لعرشه، وبدعم من الهيفثليتـيس انطلقـت 

يف أرمينيـا  م واحتـل مدينـة ثيودوثيـوبليس 502حملة امللك قبـاذاألول ضـد الرومـان سـنة يف 

الواقعـة عـىل ضـفاف نهـر ) ديـار بكـر(م احتـل أميـدا  503لألمرباطورية الساسانية، ويف سنة 

م تم غزو بواسطة الهون الغربيني القادمني من القوقاز مام أدى إىل هدنة  505دجلة، ويف سنة 

م  525نة دفع خاللها الرومان اإلعانات املالية للفرس لصيانة التحصينات عـىل القوقـاز، ويف سـ

قمع امللك قباذ األول الثورات يف الزيسا واستطاع اسرتداد جورجيا، واستطاع جيش امللـك قبـاذ 

م يف معركة  530األول هزمية الجيش البيزنطي بقيادة بيليساريوس املشهور مرتني، مرة يف سنة 

بـاذ األول مل م يف معركة كـالينيكوم، وبـالرغم مـن أن امللـك ق531س، واملرة الثانية يف سنة نيبي

الهيفثليتيس إال أنه نجح يف إعادة مقاتلـة الرومـان بنجـاح،  يستطع أن يحرر نفسه من سيطرة

  .أسس امللك قباذ األول عدة مدن، البعض منها سمى عىل اسمه

  معركة نيقوبولس

معركة وقعت بني الرتاك العثامنيـني بقيـادة بايزيـد بـن مـراد األول  والتحـالف األورويب 

وهي إحدى معارك الفتـوح .نتهت بهزمية التحالف األورويب هزمية نكراءا.م1396ة الصليبي سن

 .العثامين يف شبه جزيرة البلقان

، مبثابـة بايزيـدطان العثامين وقبول مانويل للرشوط القاسية من السل بلغارياكان سقوط 

، بونيفـاس التاسـعجرس اإلنذار القوى لكل األوروبيني خاصة ملـك املجـر سيجسـموند والبابـا 
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فاتفق عزم الرجلني عىل تكـوين حلـف صـليبى جديـد ملواجهـة الصـواعق العثامنيـة املرسـلة، 

اشـرتاك أكـرب قـدر ممكـن مـن واجتهد سيجسموند يف تضخيم حجم هـذا الحلـف وتدويلـه، ب

الجنسيات املختلفة، وبالفعل جاء الحلف ضخام يضم مائة وعرشين ألف مقاتل مـن مختلـف 

، ويقود الحلـف سيجسـموند وإيطاليا سويرسا، إسكتلندا، إنجلرتا، فرنسا، أملانيا: الجنسيات مثل

هجرية، ولكن بوادر الوهن والفشل قد  800تحركت الحملة الصليبية الجرارة سنة . املجرملك 

ظهرت عىل الحملة مبكرا، ذلك ألن سيجسـموند قائـد الحملـة كـان مغـرورا أحمقـا اليسـتمع 

لنصيحة أحد من باقى قواد الحملة، وحدث خالف شديد عىل اسرتاتيجية القتال، فسيجسموند 

قوات العثامنية، وبـاقى القـواد يـرون املبـادرة بـالهجوم، وبالفعـل مل يؤثر اإلنتظار حتى تأىت ال

حتـى وصـلوا إىل مدينـة نيكوبـولس يف  الـدانوبيستمعوا لرأى سيجسموند وانحدروا مع نهر 

  .شامل البلقان

ون يدخلون املدينة حتى ظهر بايزيد ومعه مائة ألف مقاتـل كأمنـا األرض مل يكد الصليبي

قد انشقت عنهم، وكان ظهوره كفيال بإدخال الرعب والهول يف قلوب الصليبيني فوقعت عليهم 

لـو انقضـت "هزمية مدوية حتى أن سيجسموند الذي وقف قبل املعركة يقول يف تيـه وغـرور 

يهرب مثل الفأر املذعور ويلقى بنفسـه يف مركـب " ا بحرابناعلينا السامء من عليائها ألمسكناه

  .صغري ويرتك خلفه حملته الفاشلة تذوق ويالت هزمية مروعة

أسفرت معركة نيكوبويل عن نرص عظيم للمسلمني كان له أعظم األثر يف العامل اإلسـالمي 

العـامل اإلسـالمي بأرسه، ووقعت بشارة الفتح يف كل مكان مسلم، وأرسل بايزيد إىل كبار حكـام 

يبرشهم بالفتح وبالعديد من أرسى النصـارى كهـدايا وسـبايا لهـؤالء الحكـام باعتبـارهم دلـيال 

ماديا عىل روعة النرص، وأرسل بايزيد إىل الخليفة العبـاىس بالقـاهرة يطلـب منـه اإلقـرار عـىل 

يفتحها كلها، لقب سلطان الروم الذي اتخذه بايزيد دليال عىل مواصلة الجهاد ضد أوروبا حتى 

ووافق الخليفة عىل ذلك، وانساح كثري من املسلمني إىل بالد األناضول حيـث الدولـة العثامنيـة 

  .القوية املظفرة

ــام  ــول ع ــل إىل األناض ــارة  793وانتق ــم إم ـــ، فض ــا"ه ــارة " منتش ــدين"وإم ــارة " آي وإم

عـن جـزء مـن أمالكـه ىك يبقـى لـه الجـزء  دولة القرمـانه أمري تنازل ل. دون قتال" صاروخان"

حارص . دينة األشهر وهى آخر مدينة كانت باقية للروم يف غرب بالد األناضولالباقى كام فتح م

وعقـد ) رومانيـاجنـوب ( األفـالقهـ وتركها محارصة واتجه بجيش إىل  794القسطنطينية عام 

مترد عليه أمري . معاهدة مع حاكمها تقىض بسيادة العثامنيني وبدفع جزية سنوية إىل السلطان

  .دولة القرمان عالء الدين فواجهه وهزمه وأخذه وولديه أرسى
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  معركة نينوى

 .رس واإلمرباطورية البيزنطيةبني الف

إال أنهـا  ،بالرغم من النجاح الضخم لحملة امللك كرسى الثاين عىل اإلمرباطورية الرومانيـة

ـائب، واسـتطاع اإلمرباطـور البيزنطـي هرقـل  أن ينـتقم مــن ) 641-610(أرهقـت النـاس بالرض

هاجم بـالد فـارس الساسانيني بتحرك تكتييك وذلك بأن ترك العاصمة املحارصة القسطنطينية و 

من املؤخرة عن طريق اإلبحار من البحر األسود، ويف هذه األثناء ظهر شك متبـادل بـني امللـك 

كرسى الثاين وجرنال جيشه شهرباراز، وقام الوكالء البيزنطيون بترسيب رسائل مزيفـة للجـرنال 

اراز عـىل شهراباراز تظهر بأن امللك كرسى الثاين كـان يخطـط إلعدامـه، فخـاف الجـرنال شـهرب

حياته وبقى محايدا أثناء هذه الفرتة الحرجة، وخرست بالد فارس بذلك خـدمات إحـدى أكـرب 

 .جيوشها وإحدى أفضل جرناالتها

ومبساعدة الخزر وقوات تركيـة أخـرى اسـتغل اإلمرباطـور البيزنطـي هرقـل غيـاب قـادة 

هريا الساسانيني نتصارات مدمرة للساسانيني وأضعفت جو االجيش الساساين شاهني وربح عدة 

عاما عىل حربهم للبيزنطيني، حملة امللك هرقل تتوجت يف معركة نينوى، حيث انترصـ  15بعد 

عىل الجيش الساساين بقيادة راهـزاد، وزحـف ) بدون مساعدة الخزر الذي تركوه(امللك هرقل 

حيـث امللك هرقل خالل بالد ما بني النهرين غرب بالد فارس وعرش سليامن وقرص داستوجريد 

  . وصلته أخبار إغتيال امللك كرسى الثاين

يزدجرد الثالث حفيد امللك كرسى األول العرش الساساين، ويف  اعتىلم، 632ويف ربيع سنة 

جاء يف أطلـس تـاريخ . تلك السنة نفسها بدأت الفتوحات اإلسالمية العربية األوىل لبالد الفرس

ع دولـة فـارس يف العرصـ اإليـراين، ألن هناك مبالغة يف نصـوص تصـوير اتسـا ): "49ص(اإلسالم 

إمنـا كانـت . فارس مل تكن قط يف أي عرص من عصور تاريخها قبل اإلسالم دولـة ثابتـة الحـدود

. حدودها تتسع أحيانا يف عصور امللوك األقويـاء، وتنقـبض يف عصـور الضـعفاء وهـم األكـرثون

تركية إىل جانب قبائل الهضبة وعامد القوة العسكرية اإليرانية كان جامعات مرتزقة من قبائل 

وكان األكارسة يسلطون هذه الجامعات املقاتلة عىل عىل البالد إلرهاب أهلهـا . اإليرانية نفسها

  ".وإرغامهم عىل دفع الجزية واإلتوات كام ترى يف الواليات الرشقية

 معركة نيو أورليانز

وكانت املعركـة  ،1815ر عام يناي/ كانون الثاين  8معركة نيو اورليانز وقعت يوم االربعاء 

  أندرو مع الجرنال  ،األمريكيةللقوات . 1812الكربى النهائية للحرب عام 
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نيو وهزم الجيش الربيطاين الغازي يف يوم األربعاء نية االستيالء عىل  ،يف القيادة جاكسون

كانون  24معاهدة جينت وقد تم التوقيع عىل . وأمريكا الشاسعة يف غرب البالد اورليانز

  .فرباير/ن تصل إىل نيو اورليانز حتى شباطولكن األخبار من السالم ل ،1814ديسمرب عام /األول

 ثورة نيوليثية

الحيوانـات واالسـامك  صيدهي االنتقال من ) Neolithic Revolution(الثورة النيلوليثية 

 العرص الحجـري الحـديثالغربية أثناء  آسيا وبدأت تلك الثورة يف. الزراعة وجمع النباتات إىل

 البرشـيةوانتقـال  املنظومـة العامليـةنشء  ىلالد وادت إقبل املي 9000يف حوايل سنة ) وليثني(

لنسـبة النمـو واالزديـاد الجـذري  املجتمعـات الزراعيـةمرحلـة  ىلمن املرحلة املاقبل زراعيـة إ

ويعتب االنتقال من مرحلة االلتقاط والصـيد . ي بصورة عامةاالجتامع التطوروتسارع  السكاين

  .إىل مرحلة الزراعة وتدجني الحيوانات ثورة يف عامل الحضارة واالقتصاد

ــع نســبيا ــورة تغــري املجتمــع بشــكل ملحــوظ ورسي ــي أن الث ــورة مبعن ــق كلمــة ث . تطل

أخری مثل  إنتاجيةرات الثورة النيلوليثية خالل تاريخ مسرية اإلنسان شهد عدة ثو  إىلوباإلضافة

   .الثورة الصناعية
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  " هـ" معارك حرف 

  موقعة هاستنجز

حملتهم يف  للنورمانتعد هذه املعركة نرص حاسم ) 1066 أكتوبر 14(موقعة هستينكش 

والجيش اإلنجليزي بقيادة  وليام الفاتحجيش النورماين بقيادة ، دارت املعركة بني اللغزو إنجلرتا

  .هستينكش غرب شامل كم 10سينالك عىل بعد ما يقرب من  تلعند  هارولد جادوينسون

  هالكني غول

 االتحاد السوفيتية خالخني واملعروفة عىل أنها نزاع مسلح أو حرب غري معلنة بني معرك

رحاهـا حتى خريف العام نفسـه ودارات  1939استمرت منذ ربيع عام  واإلمرباطورية اليابانية

  .قرب حدود منشوريا مبنغولياهر خالخني غول نعىل ضفاف 

وانتهـت بـدحر الجـيش اليابـاين  1939ب عام آ / غسطس أ واخر أ وجرت املعركة الفاصلة 

 جـورجي جوكـوفكوماتسوبارا عـىل يـد القـوات الروسـية بقيـادة السادس بقيادة ميتشيتارو 

. واليابـانمر الذي أدى فيام بعد إىل توقيع اتفاقية الهدنة بني االتحـاد السـوفيتي بشكل تام األ 

  .روسيا اليوم

  .نوموهان ،هالكني غول ،هناك عدة أسامء لهذه املعركة مثل خالكني غول

  معارك الهكسوس 

بني قبائل الهكسـوس وبـني فرعـون .ضعف الحكم يف مرص مام شجع الطامعني الجتياحها

  .مرص

جمت قبائل الهكسوس مرص واجتاحتها بعد أن عاشت فيها دمـارا م ها.ق 1700يف عام  

  .احتل الهكسوس مرص.وتخريبا وقتال

  حرب هولندا 

ــدا) 1679 – 1672(  ــع عرشــ، : حــرب هولن ــويس الراب ــك فرنســا ل ــني مل ــزاع حــدث ب ن

بــني الجــيش الفرنيســ وبــني الجــيش الهولنــدي .وحلفائهــا) هولنــدا ( واملقاطعــات املتحــدة 

 خصـومةمعارك بني الطرفني انتهت بهدنة مل يتمكن ملـك فرنسـا مـن هزميـة جرت .وحلفائهم

  فضم فرانش ،1679و  1678األغنياء، لكنه حقق مكاسب هامة يف معاهدات نيمخن 
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 :هولندا .)األرايض املنخفضة(كونته وأرتوا وفالندر وعدة مواقع أخرى يف األرايض املنخفضة  

دها بحر الشامل من الغرب والشامل، أملانيا من تقع غرب أوربا حدودها برية وبحرية يح

  ). دولة قدمية التأسيس(بلجيكا من الجنوب  ،الرشق

لقـب لـويس الرابـع  ،م1715 -1643ملـك فرنسـا ) م1715 – 1638( :لويس الرابع عرشـ

عرش مبلك الشـمس نظـرا لعظمـة بـالده واألمجـاد التـي حـدثت يف الفـرتة األوىل مـن حكمـه 

   .من أكرث امللوك تألقا يف التاريخ الفرنيسالطويل، كام يعترب 

ساس الكاردينال مازاين السنوات األوىل من حكمه وعنـدما مـات هـذا الكاردينـال سـنة 

وعني كولربت وزيرا أول للدولة حيـث أدار دفـة الحكـم يف  ،قرر لويس أن يحكم بنفسه 1661

  .للعاملالبلد بينام كرس لويس نفسه لجعل باريس املركز الفني والثقايف 

وقد نجح لويس بعمله ذاك حيث جذب إىل املدينة أبرع الفنانني وأشـهر الحـرفيني مـن  

كانـت للـويس  .أوربا ليعملوا لديه يف تجميل أبنية املدينة الجديدة والقصور والبيوت األخـرى

الرابع عرش يف نفس الوقت سياسة عدوانية خارجية تقـوم عـىل ترسـيخ فرنسـا كـأقوى أمـة يف 

   .د نجح جزئيا يف ذلك إال أنه كلف فرنسا الكثري من الرجال واملالأوربا وق

ـق األقىصـ واآلنـديز  وقد قام أيضا بتوسيع اإلمرباطورية يف الخارج يف كنـدا والهنـد والرش

المعـني ورجـال  قـادهوبالرغم من حكم حفل بالنجاحات عىل صعيد الحروب ووجود  .الغربية

ســامني ومخرتعــني وعلــامء كتــاب، يعــود قــانون دولــة ومهندســني ومعامريــني ومصــممني ور 

ففي بدايـة حكمـه كـان لديـه الكثـري مـن قطـع  .االضمحالل واالنحدار لينهك ثرواته تدريجيا

   .األثاث الفضية عىل سبيل املثال ولكن هذه بيعت يف نهاية حكمه

بعد الحرب املدمرة التي حقق فيهـا مـارلبورو انتصـارات رائعـة  1715وعندما مات سنة 

ثـم خلفـه ابـن حفيـده  ،وكذلك حفيده وابن حفيده من قبلـه ،قد مات) ابن لويس(ان ابنه ك

  .الثاين الذي أصبح لويس الخامس عرش

 1679 – 1678مدينة يف رشق هولندا عىل الراين قرب حدود أملانيـا، معاهـدات  :نيمخن

فقد أصبح سـيد  أما لويس الرابع عرش ،وبذلك ضمت فرنسا أرتوا وفالندرا:بإنهاء حرب هولندا

  . باو أور 

  معركة هوهينليندن 

بني نابليون وقواته الفرنسـية وبـني .الحتالل النمسا من قبل نابليون .معركة هوهينليندن

جرت معركة فاصلة استخدم فيهـا نـابليون إمكاناتـه الحربيـة  1800يف عام .القوات النمساوية
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عقـدت  .وخضـعت تحـت احتاللـههزمت النمسا أمام نـابليون .لحسم املعركة بأرسع ما ميكن

 .معاهدة لينغل

  معركة هيداسبس 

  .أسبابها توسع اإلسكندر يف العامل .معركة هيداسبس

  .بني اإلسكندر املقدوين وقواته وبني امللك الهندي الشجاع بوارس وجيشه

  .جرت معارك طاحنة بني الطرفني املتحاربني. م.ق 325ففي عام 

رفض جيشه التحرك إىل أبعد من ذلك فقد زحف هـذا  و .انترص اإلسكندر  :نتائج الحرب

و . كم، بحيث مل يروا جنود اإلسكندر بيوتهم وأرسهم طيلة مثاين سنوات17.600الجيش مسافة 

عجز اإلسكندر ألول مرة مع سحره السلطاين عن إقناع الجيش بالتحرك وبدأت املسرية الطويلة 

وا قط معركة من املعارك ومل يعـانوا يف أثنـاء إىل أرض الوطن، والصحيح أن املقدونيني مل يخرس 

  .وأخريا إىل بالد فارس ،سريهم عرب الصحراوات الرهيبة، وهم يف طريقهم إىل بلوخستان

إال أن صحة اإلسكندر ساءت بعد إصابته بالحمى يف بابل هذه املدينة السحرية التـي مل  

وحده مـن دون كـل جنـوده يستطع أن يخطو خطوة واحدة بل وأصيب عند أبوابها بالحمى ل

وهو ما زال شابا يتمتع بعقل حاد ونشيط وخيال خصب، وكان حينها يفكر ويخطـط لغـزوات 

أخرى يف الجزيرة العربية وكذلك ملسح ساحيل للخليج الفاريس عند إصابته بالحمى وكان ذلـك 

  م.ق323يف يونيو سنة 

  عملية هيوسيك

  إحدى معارك الحرب العاملية الثانية

يف حمالت شامل أفريقيا عىل القوات االملانيـة وانهـاء ) بريطانيا وفرنسا(الحلفاءإن نجاح 

جعلهم يسيطرون عىل جنوب حوض البحر األبيض املتوسط ليستخدموه كلـوح  ،سطورة روملأ 

قفز لقوات الحلفاء إىل إيطاليا، مركز قوات الحلفـاء يف شـامل أفريقيـا قـرر شـن هجـامت مـا 

  .أوروبا" نقطة ضعف " الربيطاين سامها ترشتشل قائد الجيش 

، والتي سميت ب عمليـة هيوسـيك غزو صقليةم به الحلفاء يف ذلك الوقت هو اأول ما ق

  الشديد من قيادة موسوليني، فقد تم خلعه يف، والذي أثار استياء 1943يوليو عام  10يف 
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من خالل املجلس الفايش وتم وضعه تحت اإلقامة اإلجبارية يف منتجع يف  1943يوليو عام  25 

  .إحدى الجبال املنعزلة

وضات استسالم مع ، والذي قام مبفابييرتو بادوليو، بالجرنال بينيتو موسولينيتم استبدال 

، لكن األملان تحركوا برسعة إلنقاذ املوقـف، وتـم نـزع تشـكيلة 1943عام  8الحلفاء يف سبتمرب 

  .السالح اإليطايل وتغري شكله لتبدأ مرحلة الدفاع عن إيطاليا

  )الهون البيض(هجامت الهيفثليتيس 

  :عىل اإلمرباطورية الفارسية

  ) 459-457(اعتىل العرش امللك هرمز الثالث 

مـع املجموعـات الرتكيـة ) الهـون البـيض(ويف بداية القرن الخامس قامـت الهيفثليتـيس 
البدائية األخرى مبهاجمة بـالد فـارس، ويف بـاديء األمـر كـان بهـرام الخـامس ويزدجـرد الثـاين 
يوقعان هزائم حاسمة ضدهم وأرجعوهم رشقا، ولكن الهـون عـادوا يف نهايـة القـرن الخـامس 

  .م 483يف سنة ) 484-457(ز األول وهزموا امللك فريو 

غزو وسيطرت عـىل أجـزاء مـن رشق بـالد فـارس لسـنتني، البعد هذا النرص، قام الهون ب 
  .وأصبح يحسب حسابهم لبضع سنوات فيام بعد

جلبت هذه الهجامت عدم االستقرار والفوىض للمملكة، امللك فريوز حاول ثانية أن يطرد 
هراة هو وجيشه حورصوا من قبل الهون يف الصحراء، وقتـل الهيفثليتيس، ولكن يف طريقه إىل 

امللــك فــريوز وأبيــد جيشــه، بعــد هــذا النرصــ للهيفثليتــيس تقــدموا لألمــام إىل مدينــة هــراة، 
وأصبحت اإلمرباطورية يف فوىض كبرية، ولكن يف النهاية، أحد الفرس النبالء من العائلة القدميـة 

إىل نصابها يف اإلمرباطورية ورفع باالش أحد إخـوة فـريوز كارين، زارميهر أو سوخرا أعاد األمور 
  .إىل العرش

ـى األول، امللـك بـاالش  ولكن بالرغم من أن تهديد الهـون اسـتمر حتـى عهـد امللـك كرس
كان ملكا معتدال وكرميا، وهذا ما جعله يقدم بعض التنازالت للمسيحيني، عىل كل ) 484-488(

  . ضد أعداء اإلمرباطورية، خصوصا الهون األبيضحال، امللك باالش مل يتخذ أي إجراء 

  :معركة هريوشيام

يف الحـرب العامليـة الثانيـة قنبلـة نوويـة عـىل مدينـة  القت الواليات املتحدة األمريكيـة

عـىل املحـيط  بهاجم سيناء بريهـا األمـرييك بسبب قيام اليابان 1945/آب/6هريوشيام اليابانية 

  .ة الثانيةالهادي منهية بذلك الحرب العاملي
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  "و " معارك حرف 

  .م1815:معركة واترلو

معركة وقعت بني قوات نابليون بونابرت الذي عاد من املنفى يف جزيرة البا بعد هزميتـه 

وعاد للسيطرة عىل الحكم يف فرنسـا فتقـدمت الجيـوش الروسـية  ،م1814يف معركة األمم عام 

والتقـت معـه يف معركـة واترلـوا وانتهـت بهزميـة نـابليون  ،فرنسا واإلنجليزية والهولندية نحو

  .م1821حتى تويف عام ) سنت هيالنة(ونفيه إىل جزيرة 

قـرب  م1815عام  يونيو 18وقعت يف : )  Battle of Waterloo جليزيةباإلن(معركة واترلو 

هزم بها هزمية شـديدة لدرجـة أن  نابليون بونابرتوهي آخر معارك القائد الفرنيس . بروكسل

  .واترلواإلنجليز يصفون الشخص الذي يعاين من حظ سئ جدا بأنه صادف 

، وأضـطر أعضـاء جزيـرة إلبـاعىل الحلفاء بعد فراره من منفـاه يف  نابليونمعركة فرضها 

 بلجيكـافوصـلت إىل . إنهاء املؤمتر والتفـرغ لحـرب نـابليون الـذي اعتـربوه مجرمـا مؤمتر فيينا

 الراينعىل أن تتوافد إىل جهة  فرنسا، ومن الطرف اآلخر جيوش وبروسيا إنجلرتامبارشة جيوش 

اإلنكليــزي واملارشــال  ويلينغتــونوكــان يف الجانــب األول القائــد دوق . جيــوش بقيــة الحلفــاء

ومــع  83417والثــاين  600وكانــت جنــود األول ). نــابليون(األملــاين، وبــالطرف الثــاين ) بلــوخر(

يشـني والقضـاء علـيهام بالتسلسـل قبـل وكان هدف نابليون الفصل بـني الج ،106000نابليون 

معركة : الحاسمة معارك متهيدية فرعية هي وسبق معركة واترلو. والنمسا روسياوصول جيوش 

كواتر براس، ومعركة ليني، أما يف واترلو فقد احتلت املدفعية قمـم الـتالل التـي يتمركـز فيهـا 

. الذي كان موقفـه حرجـا أمـام نـابليون ويلينغتونأن يرفد بقواته ) بلوخر(الطرفان، واستطاع 

وتم التحام القوتني يف الوقت الالزم، وتأخر بدء املعركة بعض الوقت بسبب األمطـار والوحـول 

ثم زج نابليون بالصف األول من جيوشه وتراشقت املدافع النـريان بالتنـاوب، . يف اليوم السابق

بة لقلب جيش اإلنجليز منـي نـابليون بخسـارة كبـرية وتسـاقطت أمامـه وملا حاول توجيه رض

  .معا) ويلينغتون(و) بلوخر(زهرة شباب جيشه، بينام اجتمعت قوات 

  معركة وادي بو

سـببا  الحرب البونيقيـة الثانيـةم، خالل .ق 203كانت معركة وادي بو التي دارت يف عام 

قـد حـط بجيشـه يف  ماجو برقـاكان القائد القرطاجي . إيطاليايف تغيري مجرى الحرب يف شامل 

  قبل عامني، وذلك يف ليشغل الرومان بالحرب يف الشامل، وبالتايل يعرقل  جنوة
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يد يف إعادة إشعال فتيل نجح ماجو إىل حد بع. إفريقيةبشكل غري مبارش خطط الرومان لغزو 

. ضد الهيمنة الرومانية) الليغوريني والغاليني واألتروسكانيني(االضطرابات بني السكان املحليني 

لتوجيه قوات كبرية ملواجهته، مام أدى يف النهاية إىل معركة وقعت يف إنسوبريا  روماضطرت ا

وبعد . ضطر لالنسحاب، وبالتايل فشلت حملته يف تحقيق هدفهاااجو، و هزم م). لومبارديا(

الجيوش القرطاجية التي أرسلت ملواجهته يف يف إكتساح  سكيبيو اإلفريقيفرتة قصرية، نجح 

 حنبعلاستدعت الحكومة القرطاجية ماجو من شامل إيطاليا مع شقيقه . حملته اإلفريقية

ومع ذلك، واصلت فلول قوات القرطاجي يف . ، ملواجهة سكيبيو)آنذاك قلوريةالذي كان يف (

  .نتصار الرومانإب انتهت.األلبية فرنيس ملضايقة الرومان لعدة سنوات بعد انتهاء الحرب

آخـر قواعـد  قـادس، ظـل مـاجو لـبعض الوقـت يف معركـة إليبـابعد الهزمية الكارثية يف 

ل بـأن يغـادر أيبرييـا ويتوجـه إىل شـام قرطاجنـة، ثم جاءته األوامـر مـن أيبريياالقرطاجيني يف 

إيطاليا عن طريق البحر، بهدف نقـل الحـرب إىل هنـاك بالتنسـيق مـع حنبعـل الـذي كـان يف 

فقد القرطاجيون . كانت الحرب وصلت إىل مرحلة خطرية للغاية بالنسبة للقرطاجيني. الجنوب

  .همءحلفا

 معركة وادي الخزندار

املـروج،  ومعركـة مـرج معركة وادي الخزندار، التي تعرف أيضـا مبعركـة مجمـع املـروج،

دارت رحاها  حمصشامل رشق  سورياومعركة سلمية، ومعركة حمص الثالثة، معركة وقعت يف 

بقيـادة  اإللخاناتومغول  النارص محمد بن قالوونبقيادة  املامليكبني  م1299/هـ 699يف عام 

بسـبب صـغر حجـم جـيش األخـري ونقـص  املامليكعىل  املغولانتهت بانتصار . محمود غازان

 . استعدادته

 بفلسـطني معركة عني جالوتباب هذه املعركة إىل بعد هزمية املغول الفرس يف ترجع أس

 دمشـقورغبتهم بالثأر لهذه الهزمية، فجمعوا جيشا عظيام وزحفوا به عىل  املامليكعىل أيدي 

واحتلوها وانتهكوا حرمة الناس واملقدسات، وقتلوا العديد من املدنيني ونـادوا بإلخـان املغـول 

بعـد أن  مرصـبغزواتهم حتى طردوا جـيش املامليـك وأعـادوه إىل  ، واستمرواالشامحاكام عىل 

  .عجز عن التغلب عليهم

وبعد هزمية املامليك، حاول السلطان إعادة تنظيم الجيش اململويك والعودة للثـأر لهـذه 

، فطلـب فـارسن املغـول كـان قـد سـبق وتـرك دمشـق عائـدا إىل الهزمية النكراء، ولكـن إلخـا

  السلطان من الذي خلفه الخضوع له، فقبل بهذا، ونودي بالسلطان مجددا حاكام عىل 
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، فوافق األخري السلطانوبعد ذلك بفرتة أرسل إلخان املغول وفدا يطلب الصلح من . الشام

  ليك الفادحة إال أنهم أوقعوا خسائر جسيمة بالجيش املغويلرغم هزمية املام. عليه

 معركة وادي جارون

معركة بوردو أو معركة برذال أو معركة وادي جارون  هـي معركـة حـدثت بـني جيـوش 

سـنة  أودو أكيتانيـابقيـادة دوق  فرنجـةوال عبد الرحمن الغافقي األندلس وايلبقيادة  األمويني

  .معركة تولوزحاسام وشامال للمسلمني وثأرا لهزميتهم يف  اشكلت املعركة انتصار . 732

، تعرض عبد الرحامن ملعارضة شـديدة مـن 730بعد بداية واليته الثانية عىل األندلس يف 

) اسمه الكامل هـو عـثامن بـن نيسـة منـوزة(ف باسم منوزة املحيل املعرو  الرببريقبل القائد 

أبرم منـوزة بعـد سـامعه أخبـارا عـن اضـطهاد . الربانسالذي كان يتحصن يف مدينة رسدانيا يف 

سـبقت وفـاة منـوزة حملـة عبـد الـرحمن الـذي عـرب . هدنة مع أودو شامل إفريقياالرببر يف 

ـعة كبـرية عـرب  نابرةالربانس إىل أقىص نقطة يف غربها ومر من خالل  حتـى  أكيتانيـاوتقدم برس

. بسهولة وقتل قائد حاميتها العسكرية يف املعركة بوردوسيطر عبد الرحمن عىل مدينة . بوردو

بعد االنتصـار يف بـوردو التقـى جيشـا عبـد الـرحمن وأودو قـرب نهـر  وعند مسريه يف الشامل

انترص جيش عبد الرحمن انتصـارا سـاحقا عـىل جـيش الفرنجـة الـذي . نهر دوردونجارون أو 

رثت أوصاله واستوىل املسلمون عىل األديرة الغنية بشامل أكيتانيـا قبـل اسـتئناف مسـريهم تبع

الـذي هـزم  شارل مارتـلملام بقوة املسلمني كان أودو قد استنجد بعدوه اللدود . نحو الشامل

  .تور قرب مدينة 732أكتوبر  10الحقا يف  معركة بالط الشهداءاملسلمني يف 

  معركة وادي الجوز 

تعرض حي وادي الجوز العـريب يف مـدخل القـدس إىل اعتـداءات عـدة مـن الصـهيونيني 

و  22كانون الثاين ويومي  28املوجودين يف مستشفى هاداساه والجامعة العربية وال سيام يوم 

إال أنهــم نجحــوا يف دفــع ســكانه إىل  ،وقــد فشــل الصــهيونيون يف احــتالل الحــي .23/2/1948

وقـد  .نسـمة 2.500ومل يبق فيه سوى عدد ضئيل من أصـل سـكانه البـالغ عـددهم  ،مغادرته

مناضـال عربيـا بقيـادة محمـد  20تعاون شبان الحي الذين صمموا عىل الدفاع عنه مع حـوايل 

  .كل جيد للتعويض عن النقص يف املقاتلنيعادل النجار عىل تحصينه بش

مناضال عربيا من قرية وادي الجوز بقيادة محمد عادل النجار وبني العـدو  20بني حوايل 

طـاردهم العـرب حتـى أجلوهـا عـن كامـل .الصهيوين يف مستشفى هاداساه والجامعة العربيـة

   ،جريح 18قتيال و  12الحي بعد أن سقط منهم 
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  وادي فرتونة

كة العظيمة التي دارت رحاها بني مسلمي غرناطة آخر معاقل اإلسالم باألندلس هي املعر 

وبني القشتاليني اإلسبان عند هضبة إلبرية عىل مقربة من غرناطة، والتـي انتهـت بنرصـ كاسـح 

  .للمسلمني أعادت ذكريات االنتصارات األندلسية الخالدة مثل الزالقة وإفراغة واألرك

هـ، وقد انحرص اإلسالم يف ربوع 635مملكة غرناطة منذ سنة  وكان بنو األحمر هم حكام

األندلس يف هذه اململكة التي انحاز لها املسلمون من كل مكان، واعتمد حكـام هـذه اململكـة 

عىل محالفة ومعاونة ملوك املغرب خاصة ملوك بني مرين الذين ورثـوا املغـرب بعـد سـقوط 

، حـالهم قريـب الشـبه بدولـة الـلــهد يف سـبيل دولة املوحدين، وكان بنو مرين محبني للجهـا

بني بني مرين وبني األحمر، وقام سالطني بني مرين  قاتاملرابطني العظيمة، لذلك قويت العال 

بالعبور عدة مرات لنجدة املسلمني باألنـدلس، وأسسـوا قاعـدة ثابتـة بغرناطـة أطلقـوا عليهـا 

وهـو القائـد الـذي » ن بـن أيب العـالءعـثام«مشيخة الغزاة وعهدوا بها للقائد العسكري الفـذ 

  .سيقود جيش املسلمني يف معركة إلبرية

هــ، 716بعد أن حقق القشتاليون فوزا مهام عىل املسلمني يف معركة وادي فرتونـة سـنة 

فكروا يف مهاجمة الجزيرة الخرضاء واالستيالء عليها ليحولوا دون وصول اإلمدادات املغربية إىل 

ذلك وقرروا مهاجمة الحارضة اإلسالمية نفسها غرناطـة، فأعـد سـلطان  األندلس، ثم عدلوا عن

غرناطة أبو الوليد إسامعيل بن األحمر جيشا صغريا ولكنه مـن صـفوة وخـرية املقـاتلني، يقـدر 

  .وفرقته املغربية» عثامن بن أيب العالء«تعداده بسبعة آالف عىل األكرث يقودهم القائد املغريب 

  معركة وادي القف

  م 1968بني قوات فتح البنانية والحركة الصهيونية عام  معركة

  .ساعة وألحقت خسائر فادحة للعدو 24استمرت املعركة 

  معركة وادي لكة

 جزء من فتح اسبانيا

طارق م بني املسلمني بقيادة  711 يوليو 19معركة شذونة أو وادي لكة معركة وقعت يف 

  مالذي يعرف يف التاريخ اإلسالمي باس رودريغو القوطي الغريبوجيش امللك  بن زياد
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انترص األمويون انتصارا ساحقا أدى لسقوط دولة القوط الغربيني وبالتايل سقوط . لذريق 

  .تحت سلطة الخلفاء األمويني شبه الجزيرة األيبرييةمعظم أرايض 

 وادي لكـةتسمى املعركة باسم النهر التي وقعت بالقرب منـه وعـىل ضـفافه وهـو نهـر 

أيضـا، تسـمى . ق بعض املؤرخني عىل املعركة مسمى معركة سهل الربباط أو معركة شذونةيطل

الواقعـة  بحـرية ال خنـدااملعركة باإلسبانية مبعركة دي ال جونا دي ال خاندا والتي تعني معركة 

  .بالقرب من ميدان املعركة

انضم لجيش طارق بن زياد الكونـت يوليـان وبعـض كبـار الدولـة القوطيـة مـن أعـداء 

أيـام وقـاوم  8ركـة دامت املع. تالقى الجمعان قرب نهر وادي لكة. لذريق وعدد من جنودهم

أحـدهم بقيـادة أخيـه األرشـيدوق (القوط مقاومة عنيفة يف بادئ األمر إال أن انسحاب لوائني 

  .ألوية من جيش لذريق أدى لضعضعة األمور وإرباك الجيش 3من أصل ) أوباس

  الواقعة الخريية 

أو مذبحة اإلنكشـارية هـي مذبحـة جـرت بعـد ) خريية واقعه:بالرتكية(الواقعة الخريية 

بعد أن تنبه اإلنكشارية لنيـة السـلطان . 1826عام  يونيو 15-14يف  بإسطنبول اإلنكشاريةثورة 

، إسـطنبوليف مدينـة  1826يونيـو  15-14نظامي حـديث، ثـاروا يف  جيشإنشاء  محمود الثاين

) وحدات الفرسان(وقف معظم الجيش واألهايل ضدهم، وأجربت السباهية ولكن يف تلك املرة 

طلقـة عـىل  15املوالية للسلطان اإلنكشارية عىل الرتاجـع إىل ثكنـاتهم، ثـم أطلقـت املدفعيـة 

 محمود الثاينوبعد سنتني قام السلطان . الناجني تم إعدام. ثكناتهم، موقعة بهم خسائر فادحة

أصبحت الحادثة تسمى بالواقعة الخرييـة، وبـذلك تخلـص . مبصادرة آخر ممتلكات اإلنكشارية

ة عهـدها، وأيضـا السلطان من االنكشارية الذين كانوا سببا يف قـوة الدولـة العثامنيـة يف بدايـ

  .كانت من أسباب انهيارها

 واقعة الطف

معركة كربالء وتسمى أيضا واقعة الطف هي ملحمة وقعت عىل ثالثة أيـام وختمـت يف 

عـيل بـن أيب بـن  الحسني، وكانت بني م680 أكتوبر 12للهجرة والذي يوافق  61محرم سنة  10

الذي أصبح املسلمون يطلقون عليه لقـب  $ الـلـهمحمد بن عبد ابن بنت نبي اإلسالم،  طالب

  .ليزيد بن معاويةبعد انتهاء املعركة، ومعه أهل بيته وأصحابه، وجيش تابع " سيد الشهداء"
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عرب التاريخ وأصبحت معركة  والشيعة السنةكان لها دور يف صياغة طبيعة العالقة بني    

أو  محـرم 10رتكزاتهم الثقافية وأصبح يـوم كربالء وتفاصيلها الدقيقة رمزا للشيعة ومن أهم م

  .رمزا من قبل الشيعة ، يوم وقوع املعركة،عاشوراءيوم 

د توقيـع معاهـدة بع عاوية بن أيب سفياناستنادا ملصادر تاريخية فإن الخالفة استقرت مل

تنازل ملعاوية عن الخالفـة لحقـن الـدماء الذي  الحسن بن عيل بن أيب طالبالصلح مع اإلمام 

   .وتوحيد الكلمة

التـي كانـت أحـد  الكوفـةوصلت أنباء رفض الحسني مبايعة يزيد واعتصامه يف مكـة إىل 

وبرزت تيارات يف الكوفة تؤمن أن الفرصـة قـد حانـت  عيل بن أيب طالبمعاقل القوة لشيعة 

واتفقوا عىل أن يكتبوا للحسني يحثونه عـىل القـدوم إلـيهم،  الحسني بن عيلألن يتوىل الخالفة 

  . ليسلموا له األمر، ويبايعوه بالخالفة

علـم  ،كوفةليف طريقه إىل ا كربالءوملا وصل الحسني  ،فسار الحسني مع عائلته اىل الكوفة

كن إخـوة ، لمكةن عن حاميته ونرصته، قرر العودة إىل و مبقتل مسلم بن عقيل وتخاذل الكوفي

ــن  ــدا م ــني ب ــد الحس ــم يج ــأره، فل ــذ بث ــدما لألخ ــ ق ــىل امليض ــل أرصوا ع ــن عقي ــلم ب مس

  .بنائهأ ستشهاد الحسني بن عيل و انتهت املعركة با.مطاوعتهم

  غزوة ودان

 رسـول $ محمـد الرسـول معركة األبواء أو غـزوة ودان هـي أوىل املعـارك التـي خاضـها
  .هـ 2سنة  صفر، وكانت يف شهر اإلسالم

خرج محمد عليه الصالة والسالم بنفسه حتى بلغ ودان فودع بنـي ضـمرة بـن بكـر بـن 
 م كر راجعا إىل املدينة ومل يلـق حربـا وكـانعبد مناة بن كنانة مع سيدهم مخيش بن عمرو ث

استخلف عليها سعد بن عبادة بعث حمزة بن عبداملطلب ثم بعث عمـه حمـزة يف ثالثـني  قد
راكبا من املهاجرين ليس فيهم أنصاري إىل سيف البحر فـالتقى بـأيب جهـل بـن هشـام وركـب 

دعا للفريقني بعث عبيـدة معه زهاء ثالمثئة فحال بينهم مجدي بن عمر والجهني ألنه كان موا
بن الحارث بن املطلب يف ربيـع اآلخـر يف سـتني أو مثـانني راكبـا مـن املهـاجرين أيضـا إىل مـاء 
بالحجاز بأسفل ثنية املرة فلقوا جمعا عظيام من قريش عليهم عكرمة بن أيب جهـل وقيـل بـل 

املرشـكني د بـن أيب وقـاص رشـق كان عليهم مكرز بن حفص فلم يكن بيـنهم قتـال إال أن سـع
وفر يومئذ من الكفار إىل املسلمني املقداد  الـلـهبسهم فكان أول سهم رمي به يف سبيل  يومئذ

ولكـن  $ بن عمرو الكندي وعتبة بـن عـزوان فكـان هـذان البعثـان أول رايـة عقـدها محمـد
اختلف يف أيهام كان أول وقيل إنهام كانـا يف السـنة األوىل مـن الهجـرة وهـو قـول ابـن جريـر 

  .ربيالط
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  حرب الوراثة اإلسبانية 

نزاع عـام يف أوربـا عقـب تـويل فيليـب الخـامس  :حرب الوراثة اإلسبانية) 1714 -1701(

تحالفـت النمسـا وإنجلـرتا وهولنـدا والواليـات .حفيد لويس الرابع عرش عرش إسبانيا بالوراثـة

  .ملانية ضد فرنساجرت معركة بني النمسا وإنجلرتا وهولندا والواليات األ .األملانية ضد فرنسا

انتهـت  .إنجلرتا وهولنـدا والواليـات األملانيـة وانـدحار فرنسـا انتصارأسفرت املعركة عن 

  .1713معاهدة أوترخت عام ( املعركة ب 

  حرب الوردتني 

يف  الـداخيلالنـزاع ) م1485-م1455(األهلية حدثت بني عـامي املعاركهي مجموعة من 

رسة النكسـرت و أ شـعار  الـوردة الحمـراءو كانـت  ،يـوركو  النكسرتالذي قام بني ارسيت  انجلرتا

رسة أ م احتفظـت  1399عـام  امللك ريتشارد الثاينرسة يورك و منذ خلع أ شعار  الوردة البيضاء

  .م 1484-1455النكاسرت بالعرش و كانت الحرب قد قامت بني عامي 

جريـت مار كـان تحـت سـيطرة زوجتـه امللكـة  هرني الثاينمشكلة قيام الحرب أن امللك 

و يف صـف  ،إدمونـد بـدفورت سمرسـتو دوق  ،وليم دي البـول سفولكيساندها دوق  ،أنجو

املعارضة لهؤالء كان دوق يورك ريتشارد الذي حظي بتأييد ناجم عن قلق شعبي عىل الخسائر 

م قتل دوق سـفولك بعـد نفييـه و يف الفـرتة مـا بـني  1450و يف عام  ،و فساد البالط فرنسايف 

  .م اختل عقل امللك فعني دوق يورك حاميا 1545 - 1453عامي 

عـام  نورثهـامبتونو معركـة  ،م انترصـ آل يـورك1455ويف معركة سانت ألبـانزالويل عـام 

مبوجبـه ريتشـارد أن يكـون  اتفاق خولو دار  ،م حيث استطاع أل يورك أرس هرني فيها 1460

بادرت  ،و لكن امللكة مارجريت التي كانت تخىش من فقدان ابنها ملرياث العرش ،خليفة لهرني

التي قتل فيها زعيم يـورك و  ويكفيلدم هي معركة  1460عركة عام إىل حشد جيش و دارت م

و لكـن مارجريـت متكنـت مـن هزميـة  ،ركأضحى ريتشارد ينفل إيرل ووريك زعيم فريـق يـو 

بيد أن بن ريشارد دخل إىل لندن يف عضون هذا و  .م 1461و أنقذت هرني عام  ،ريتشارد هذا

  .إدوارد الرابعسم اتوج ملكا ب

و قد نجم عن هذه الحرب إضعاف سلطة النبالء يف أنجلرتا فانتهت بهذا سياده اإلقطـاع 

  .يف البالد



 
            

538 
 

  الوقيط معركة

  الجاهلية يف العرب معارك من 

وهـي مـن الحـروب  ،عىل املعركة التي وقعت بني اللهازك وبني متـيمالوقيط يطلق يوم 

اإلسالم  وما أكرثها قبل ،أو ما يسمى بالنزاعات الداخلية ،بعضهم وبعضالعرب التي قامت بني 

!!.   

وكان من سببها أن اللهازم تجمعت، وهي قيس وتـيم الـالت ابنـا ثعلبـة بـن عكابـة بـن 

صعب بن عيل بن بكر بن وائل ومعها عجل بن لجيم وعنزة بن أسد بن ربيعة بن نـزار لتغـري 

  .عىل بني متيم وهم غارون

ثعلبـة، فقـال فرأى ذلك األعور وهو ناشب بن بشامة العنربي، وكان أسـريا يف قـيس بـن 

ترسـله ونحـن حضـور ؟ :فقـالوا لـه ،أعطوين رجال أرسله إىل أهيل أوصيهم ببعض حـاجتي: لهم

  . نعم: قال

إين : فقال! ما أنا بأحمق الـلـهو : فقال الغالم! أتيتموين بأحمق؟: فأتوه بغالم مولد، فقال

  . اقلنعم إين لع: أتعقل؟ قال: قال! ما يب جنون  الـلـهو : قال! أراك مجنونا

كـم يف : الكواكب، وكل كثرية، فمأل كفه رمـال وقـال: فالنريان أكرث أم الكواكب ؟ قال: قال

  . ال أدري فإنه لكثري: كفي ؟ قال

مـا أراك إال عـاقال، اذهـب إىل : قال. الشمس: ما تلك؟ قال: فأومأ إىل الشمس بيده وقال

قـوم يحسـنون إيل ويكرمـوين،  قومي فأبلغهم السالم وقل لهم ليحسنوا إىل أسـريهم فـإين عنـد

ولريعـوا  ،فليعروا جميل األحمر ويركبوا نـاقتي العيسـار بآيـة مـا أكلنـا مـنهم حيسـا :وقل لهم

حاجتي يف بني مالك، وأخربهم أن العوسج قد أورق، وأن النساء قد اشـتكت، وليعصـوا هـامم 

ن، واسـألوا وم مجدود، وليطيعـوا هـذيل بـن األخـنس، فإنـه حـازم ميمـو ؤ بن بشامة فإنه مش

  .الحارث عن خربي

وسار الرسول فأىت قومه فأبلغهم، فلم يدروا ما أراد، فأحرضوا الحارث وقصـوا عليـه خـرب 

  .فقص عليه أول ما كلمه حتى أىت عىل آخره ،اقصص عيل أول قصتك :فقال للرسول ،الرسول

إن : لبني العنربفعاد الرسول؛ ثم قال  ،وأخربه أنا نستويص به ،أبلغه التحية والسالم: فقال

صاحبكم قد بني لكم، أما الرمل الذي جعل يف كفه فإنه يخربكم أنه قد أتـاكم عـدد ال يحىصـ، 

  وأما الشمس التي أومأ إليها فإنه يقول ذلك أوضح من الشمس، وأما جمله
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األحمر فالصامن فإنه يأمركم أن تعروه، يعني ترتحلوا عنه، وأما ناقته العيساء فإنه يأمركم أن  

تحرتزوا يف الدهناء، وأما بنو مالك فإنه يأمركم أن تنذروهم معكم، وأما إيراق العوسج فإن 

القوم قد لبسوا السالح، وأما اشتكاء النساء فإنه يريد أن النساء قد خرزن الشكاء، وهي أسقية 

  .املاء للغزو

ن اللهـازم ثـم إ  ،فحذر بنو العنرب وركبوا الدهناء وأنـذروا بنـي مالـك، فلـم يقبلـوا مـنهم

وعجال وعنزة أتوا بني حنظلة فوجدوا عمرا قد أجلـت، فـأوقعوا ببنـي دارم بـالوقيط فـاقتتلوا 

وعظمت الحرب بينهم فأرست ربيعة جامعة من رؤساء بني متيم، منهم رضار بن  ،قتاال شديدا

القعقاع بن معبـد بـن زرارة فجـزوا ناصـيته وأطلقـوه، وأرسوا عثجـل بـن املـأمون بـن زرارة، 

بن دارم، ومل يزل يف الوثـاق حتـى رآهـم يومـا يرشـبون، فأنشـأ  الـلـهويرة بن بدر بن عبد وج

  :يتغنى يسمعهم ما يقول

ـــارة يف شـــغل   وقائلـــــة مـــــا غالـــــه أن يزورنـــــا  وقـــد كنـــت عـــن تلـــك الزي

ــــي والحــــوادث جمــــة ــــد أدركتن ـــــزل   وق ـــــعاف وال ع ـــــوم ال ض ـــــب ق  مخال

 البــــاذين يف غــــري مــــا جهــــل رزان لــــدى   رساع إىل الجــــىل بطــــاء عــــن الخنــــا

ـــد املحـــل   لعلهـــــــم أن ميطـــــــروين بنعمـــــــة ـــزن يف البل ـــاء امل ـــام صـــاب م  ك

ــنعش  ــد ي ـــهفق ــة الـل ــد ذل ــى بع ـــل   الفت ـــي عج ـــنى رساة بن ـــي الحس ـــد تبتن  وق

وأرس أيضا نعيم وعـوف ابنـا القعقـاع بـن معبـد بـن زرارة  ،فلام سمعوا األبيات أطلقوه

ل حكيم بن جذمية بن األصيلع النهشـيل، ومل يشـهدها مـن وغريهام من سادات بني متيم، وقت

  .نهشل غريه

 معركة الولجة

 جيش الخلفـاء الراشـدينم، بني  633ايو يف م بالد الرافدينمعركة الولجة التي وقعت يف 

يف هذه املعركـة . ها من العرب املسيحينيئوحلفا واالمرباطورية الفارسية خالد بن الوليدبقيادة 

  .القوات الفارسية خالد بن الوليدكانت قوات الفرس ضعف قوات املسلمني، وهزم 
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بعـد  العـراقإىل الشـامل الغـريب يف  الفراتتوقع قادة الفرس أن املسلمني سيسريون مع 

توقع تحرك جيش املسلمني صوب الغرب، اختار أدرشري الثالث الولجـة، موقعـا للمعركـة التـي 

  .ويدمر جيشه خالد بن الوليدسيوقف فيها 

مل . عرف خالد بن الوليد عن وصول جيش فاريس جديد إىل الولجة، وعن ضـخامة عـدده

رجـل،  15,000بجيش قوامـه حـوايل . الحريةيكن أمام خالد بد من خوض املعركة للوصول إىل 

  .انطلق خالد إىل الولجة

ملراقبـة وحراسـة املعـابر التـي قـد يعـرب منهـا  سويد بن مقرنأعطى خالد توجيهاته إىل 

الفرس ويهاجموا من الشامل والرشق، وتنبيهه يف حالـة وجـود قـوات جديـدة للعـدو يف تلـك 

  ..االتجاهات

 30كانت أرض املعركة سهل شاسع ممتد بني مرتفعني ميتدان إىل حـوايل ميلـني وبارتفـاع 

. ، نرش الجيشان قـواتهام لخـوض املعركـة، ولكـل مـنهام قلـب وأجنحـة633مايو /يف ايار. دماق

انترشـ الجـيش الفـاريس يف . وعـدي بـن حـاتم عاصم بن عمـروكانت بقيادة  املسلمنيأجنحة 

. وسط السهل، وكان مواجها للرشق وللجنوب الرشقي، ويف الجنوب الغريب كانـت وراءه الـتالل

  .شكل خالد جيشه أمام تالل الشامل الرشقي، يف مقابل الجيش الفاريس

سلمني يهاجمون أوال، ثم اعتمدت اسرتاتيجية اندرزاغار قائد الفرس، عىل الدفاع وترك امل

حلة األوىل مـن متت املر . لهزمية جيش املسلمني هجوم مضادبعد أن ميتص هجمتهم، يرشع يف 

أبقى قائد الفرس قواتـا . املعركة وفق خطة اندرزاغار، حيث أمر خالد الجيش بشن هجوم عام

احتياطية ليرشكها يف الوقت املناسب بعد أن يكون قد بلغ باملسلمني التعب مبلغه، األمر الذي 

عمـالق يطلـق خالل هذا الوقت، بارز خالد بن الوليد بطل فـاريس . يتيح له التحكم يف املعركة

  . عليه هزار مارد وقتله، فكان هذا نرصا نفسيا للمسلمني

. لجـيش الفـرس هجـوم مضـادانتهت املرحلة األوىل، وبدأت املرحلة الثانية من املعركـة ب

زاغار عالمات التعب عىل الجنود املسلمني، لذا قرر أن هـذه هـي اللحظـة  بعد أن شاهد اندر

  .املناسبة للهجوم املضاد لجيش الفرس، فهاجم سالح الفرسان الفاريس مقدمة جيش املسلمني

فرتاجـع جـيش . الفرس زادوا الضـغط متكن املسلمون من احتجازهم لبعض الوقت، لكن

أعطـى خالـد يف . خالـد بـن الوليـداملسلمني، وتوقف الهجوم حتى إصدار تعليامت أخرى مـن 

عندئذ، هاجمت فرقتي فرسان املسلمني مـؤخرة الجـيش الفـاريس . اإلشارة للميض قدما النهاية

ومع مرور الوقت الحت بوادر الهزمية عـىل جـيش الفـرس، فاسـتأنف مشـاة جـيش . وجناحيه
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املسلمني بقيادة خالد بن الوليد الهجوم عىل الجبهة الفارسية، واتصال بفرقتي الفرسان إلحاطـة 

  .الفرس متاما

الجيش الفاريس يف مسـاحة قليلـة، فعجـزوا عـن اسـتخدام أسـلحتهم بحريـة أو  انضغط

فانتهت املعركة، بخسائر فادحة للجيش الفـاريس، ومل تـتمكن سـوى . تجنب رضبات املهاجمني

 الصـحراء العربيـةبضعة آالف من الجنود من الفرار، وفر اندرزاغار نفسه، لكنـه فـر يف اتجـاه 

  .عطشاوتويف يف تلك املنطقة  الفراتبدال من 

  .العراقكانت معركة الولجة أطول وأرشس املعارك التي خاضها املسلمون يف 

  ردن الغزو الوهايب عىل رشقي األ 

امء وخيـرب والجـوف م عـىل تـي1922كان السلطان عبد العزيز بن سعود قد أستوىل عـام 

ثـم اتجهـت قـوات  ،وكان الجوف ووادي رسحـان تحـت حكـم نـوري الشـعالن.ووادي رسحان

اإلخوان إىل جنوب األردن يقتلون كل من يجدون يف طريقهم من بنـي صـخر ووصـلت قـوات 

الجيش العريب األردين الكرك فاشتبكت يف معركة حاميـة مـع الوهـابيني واشـرتك معهـم قـوات 

تطوعني يف عهد حكومة الركايب وقـد متكـن األردنيـون مـن رد الغـزاة يف املعركـة البادية من امل

   .االوىل

بـن اكانت الغارات بني القبائل األردنية وبني قبائل نجد ووادي الرسـحان مسـتمرة ورأى 

فجهـز حملـة .م أن الفرصة سانحة للهجـوم عـىل رشقـي األردن والحجـاز1924مسعود يف عام 

 م العمـدأ هـيل اللـنب والقصـطل و أ عزيز بن مساعد وعنـدما وصـل الغـزاة بقيادة األمري عبد ال

والطنيب هب األهايل لصد الهجوم ومتكن الوهابيون من نهب القرى ولكن عشائر بنـي صـخر 

وا لعدوان والبلقاءوالعجارمة متكنت من توحيد صفوفها وصد الوهابيني واشرتك الجيش العريب 

  يف القتال ورد الغزاة 

   موقعة وهران

 اإلسـتقالل معركة بني الثـوار الجزائـريني وبـني السـلطات الفرنسـية لنيـل .موقعة وهران

  .بني الثوار الجزائريني وبني السلطات الفرنسية .معركة اآلمو

وقد ألحق الثوار خسائر فادحة  م جرت معركة بقيادة عبد القادر الجزائري1834يف عام  

  .صلح بني الطرفني عقد .نو انترص الثوار الجزائري.بالفرنسيني
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  ويكفيلدمعركة 

يف  النـزاع الـداخيل) م1485-م1455(األهلية حدثت بني عـامي املعاركهي مجموعة من 

رسة النكسـرت و أ شـعار  الـوردة الحمـراءو كانـت  ،يـوركو  النكسرترسيت أ الذي قام بني  انجلرتا

رسة أ م احتفظـت  1399عـام  امللك ريتشارد الثـاينشعار ارسة يورك و منذ خلع  الوردة البيضاء

  .م 1484-1455النكاسرت بالعرش و كانت الحرب قد قامت بني عامي 

مارجريـت كـان تحـت سـيطرة زوجتـه امللكـة  هرني الثاينمشكلة قيام الحرب أن امللك 

ويف صـف  ،إدمونـد بـدفورت سمرسـتو دوق  ،ولـيم دي البـول سفولكيساندها دوق  ،أنجو

املعارضة لهؤالء كان دوق يورك ريتشارد الذي حظي بتأييد ناجم عن قلق شعبي عىل الخسائر 

م قتل دوق سـفولك بعـد نفييـه و يف الفـرتة مـا بـني  1450و يف عام  ،و فساد البالط فرنسايف 

  .م اختل عقل امللك فعني دوق يورك حاميا 1545 - 1453عامي 

عـام  نورثهـامبتونكـة و معر  ،م انترصـ آل يـورك1455و يف معركة سانت ألبانزالويل عـام 

مبوجبـه ريتشـارد أن يكـون  اتفاق خولو دار  ،م حيث استطاع أل يورك أرس هرني فيها 1460

بادرت  ،ملرياث العرشو لكن امللكة مارجريت التي كانت تخىش من فقدان ابنها  ،خليفة لهرني

التي قتل فيها زعيم يـورك و  ويكفيلدم هي معركة  1460إىل حشد جيش و دارت معركة عام 

و لكـن مارجريـت متكنـت مـن هزميـة  ،ضحى ريتشارد ينفل إيرل ووريك زعيم فريـق يـوركأ 

بيد أن أبن ريشارد دخل إىل لندن يف عضـون هـذا  .م 1461و أنقذت هرني عام  ،ريتشارد هذا

  .إدوارد الرابعو توج ملكا بأسم 

وقد نجم عن هذه الحرب إضعاف سلطة النبالء يف أنجلرتا فانتهت بهـذا سـياده اإلقطـاع 

   .و مل يتمكن النبالء لضعفهم من الحيلولة دون ،يف البالد
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  "ي" معارك حرف 

  )1).(نجمجزرة نانك( الحرب اليابانية الصينية

  احدى معارك الحرب العاملية الثانية 

، قامت اليابان بغـزو شـامل لـألرايض الصـينية، بـدءا بالقصـف املركـز عـىل 1937يف عام 

 - 1941 :)اليابـان ( معركة الرشق األقىص . مجزرة نانكنجفحدثت  جانزوهوو  شنغهايمدينتي 

قامت اليابان مبهاجمـة  م الرشق األقىص  احتلت اليابان هونغ كونغ والفلبني وسناغفورة 1942

  .م1941ومتكنت من تدمريها سنة  ،طول األمرييك يف قاعدة بريل هاربرساأل 

  )2(الحرب اليابانية الصينية 

الحرب اليابانية الصينية لغزو منشـوريا مـن قبـل اليابـان بـني الجـيش اليابـاين والجـيش 

  .الصيني

ريا ومل يبـد الصـينيون أي قام الجيش الياباين بعمليـة خاطفـة لغـزو منشـو  1931يف عام 

 .قام الجـيش اليابـاين بطـرد الصـينني مـن املنطقـة.مقاومة تجاه هذا الهجوم الذي كان ساحقا

 .احتلت اليابان منشوريا

  ثورة يافا 

اشتدت الحركة الوطنية الفلسـطينية  4/4/1920ثورة يافا عىل أثر نشوب ثورة القدس يف 

بـني القــوات الصـهيونية املدعومــة بــالقوات  .واتقـد الشــعور القـومي يف نفــوس الفلســطينيني

  .اإلنجليزية وبني الشعب الفلسطيني يف يافا

رفض موىس كاظم الحسيني رئيس بلدية القـدس تطبيـق هـذا القـرار يف بلديتـه فوقـع  

) أو بـاألحرى إقالتـه(باسـتقالته  ،1920بعد ثورة  ،اصطدام بينه وبني السلطة الربيطانية انتهى

   .ةمن رئاسة البلدي

  معركة اليامون 

املقاومة الفلسطينية ضد القوات الربيطانية يف فلسطني كان يتوىل قيـادة منطقـة نـابلس 

حمد عوض أحد رجال ثورة الشيخ عـز أ الشيخ عطية  3/3/1938جنني عند حدوث املعركة يوم 

  رغم خسائرهم  ،أظهر الثوار.الدين القسام ضد قوات الجيش الربيطاين يف فلسطني
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خطط العدو لها وحشد من  ،مقدرة كبرية عىل خوض معركة دفاعية ناجحة نسبيا ،ةالكبري 

أظهر الثوار براعة فائقة يف حرية الحركة  .بعد أن أفقدوه عنرص املفاجأة ،أجلها قوات كبرية

  .وبالتايل الحفاظ عىل قواتهم من أجل معارك قادمة ،والتخلص من الطوق

  معركة يانكوف

حروب دينية )(وروما الكاثوليكية وإسبانيا -بني اللربوتستانت الدمنارك والسويد وفرنسا (

.(  

دام بني اإلمرباطوريني الرومانيـة والفرنسـية مـن جهـة و الربوتسـتانت مـن جهـة وقع ص

  .كان النرص فيها للربوتستانت 1645 مارس 5يف بوهيميا يوم  معركة يانكوفيف  ،أخرى

تـدعى  1645قية سالم منفردة مـع السـويد يف كانت الدمنرك قد استسلمت وأعلنت اتفا

يف حكـم اسـتمر عـىل  1648اتفاقية برومسربو ومات كريستيان ملكها بعد ثالث سـنوات عـام 

أعلن صلح وستفاليا منهيـا الحـرب بهزميـة هابسـبورغ  السنة نفسها ويف. عاما 59بالده استمر 

  .وانتصار السويديني والفرنسيني

  معركة الريموك

توىل خالد بن الوليد القيادة العامة للجيش بتنازل كريم من أيب عبيدة بن الجراح، الـذي 

لنـاس بـالء كان له السـلطة العامـة عـىل جيـوش املسـلمني بالشـام، وكـان خالـد مـن أعظـم ا

  .وأعظمهم بركة وأمينهم نقيبة

ألف مقاتـل، وقسـم الجـيش إىل كـراديس، أي  46بدأ خالد يف تنظيم قواته، وكانت تبلغ 

   .كتائب

أصـبح املسـلمون ) م636مـن أغسـطس  12= هــ  15من رجب  5(ويف فجر يوم اإلثنني 

، وخرجـوا الـلـهنرص طيبة نفوسهم بقتال الروم، منرشحة صدورهم للقائهم، واثقة قلوبهم من 

  .بالنظام الذي وضعه القائد العام يحملون رايتهم

زحفت صفوف الروم الجرارة من مكانها إىل املسـلمني، لهـم دوي كـدوي الرعـد، ودخـل 

منهم ثالثون ألفا كل عرشة يف سلسلة حتى ال يفروا، قد رفعوا صلبانهم، وأقبل معهم األسـاقفة 

  .والرهبان والبطارقة

د إقبالهم عىل هذا النحو كالسيل، وضع خطتـه أن يثبـت املسـلمون أمـام وحني رأى خال

  .هذه الهجمة الجارفة؛ حتى تنكرس وتتصدع صفوف الروم، ثم يبدأ هو بالهجوم املضاد
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ـة،  تالحم الفريقان وشد الروم عىل ميمنة املسلمني حتى انكشفت، وفعلوا كـذلك بامليرس

ة وراء ظهرهم؛ ردءا لهم، يشد من أزرهم، وأبىل وثبت القلب مل يتكشف جنده، وكان أبو عبيد

املسلمون بالء حسنا، وثبـت بعضـهم كالجبـال الراسـخات، ورضبـوا أروع األمثلـة يف الشـجاعة 

  .وتلبية النداء، وقاتلت النساء أحسن قتال

ىل إتحمل املسلمون هذا الهجوم الكاسح بكل ثبات؛ إذا اهتـز صـف عـاد والتـأم ورجـع 

: ءت اللحظة التي كان ينتظرها القائد النابغة خالد بن الوليد صاح يف القومالقتال، حتى إذا جا

يا أهل اإلسالم، مل يبق عند القوم من الجلد والقتال والقوة إال مـا قـد رأيـتم، فالشـدة، الشـدة 

  .الظفر عليهم الساعة الـلـهفوالذي نفيس بيده ليعطينكم 

رهم لتلـك السـاعة الحاسـمة، فانقضـوا وزحف خالد بفرسانه الذين مل يقاتلوا، وكان يدخ

عىل الروم الذين أنهكهم التعب واختلت صفوفهم، وكانت فرسان الروم قد نفذت إىل معسكر 

املسلمني يف الخلف، فلام قام خالد بهجومه املضاد من القلب حال بني مشاة الروم وفرسـانهم، 

خرجـت خـيلهم تشـتد بهـم يف الذين فوجئوا بهذه الهجمة املضادة؛ فلم يشـرتكوا يف القتـال، و 

وملـا رأى املسـلمون خيـل الـروم تهـرب أفسـحوا لهـا الطريـق . الصحراء، تاركني ميدان القتـال

  .ودعوها تغادر ساحة القتال

انهار الروم متاما، ومتلكهم الهلع فتزاحموا وركـب بعضـهم بعضـا وهـم يتقهقـرون أمـام 

عىل هاوية تحتهم، فأخذوا يتسـاقطون املسلمني الذين يتبعونهم؛ حتى انتهوا إىل مكان مرشف 

فيها وال يبرصون ما تحت أرجلهم، وكان الليل قد أقبل والضـباب ميـأل الجـو، فكـان آخـرهم ال 

يعلم ما يلقى أولهم، وبلغ الساقطون يف هذه الهاوية عرشات األلوف، وتـذكر بعـض الروايـات 

الروم وقصوا فيها، وقتل املسلمون ؛ ألن "الواقوصة"أنهم كانوا مثانني ألفا، وسميت تلك الهاوية 

  .من الروم يف املعركة بعدما أدبروا نحو خمسني ألفا، خالف من سقطوا يف الهاوية

  .كانت معركة الريموك من أعظم املعارك اإلسالمية

وقد ترتب عىل هذا النرص العظيم أن استقر املسـلمون يف بـالد الشـام، واسـتكملوا فـتح 

  .ة الفتح؛ فضموا مرص والشامل اإلفريقيمدنه جميعا، ثم واصلوا مسري 

  معركة يفتاح

كانت مدينة صفد تسيطر عـىل محـاور الطـرق الواصـلة بـني السـاحل  ،او معركة الصفد

ـقي لـذلك اتصـلت فيهـا املعـارك الداميـة مـع قـوات العـدو  ،والجليل الشـاميل والجليـل الرش

  حتاللها أطلقت اسام رمزيا ثم نظمت القيادة الصهيونية عملية عسكرية واسعة ال  .الصهيوين
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كانت القوات الربيطانية أثناء انسحابها من فلسطني تعمل عىل تسليم املناطق  ."يفتاح"هو 

وعىل هذا األساس  .)يف حدود التقسيم ( الحساسة واملواقع االسرتاتيجية الهامة إىل الصهيونيني 

أصبح باستطاعة القوات و  ،22/4/1948وبعد رصاع مر تم تسليم حيفا إىل الصهيونيني يف 

وقد .الصهيونية تنظيم نفسها وتوجيه رضباتها إىل املواقع الحصينة الهامة األخرى كصفد

سقط من .استعمل الطرفان السالح األبيض عندما سكت صوت املدفع ونفذت ذخائر العرب

يف حني بلغت خسائر قوات العدو الصهيوين أكرث من  ،العرب أثناء معركة صفد مئة شهيد

  .امنئة وخمسني قتيالمث

  معركة الياممة 

أيب بكـر م يف عهد  632/ هـ من الهجرة  11وقعت معركة الياممة أو معركة عقرباء سنة 

مسيلمة وتنبؤ  بني حنيفةوكانت بسبب ارتداد  ،حروب الردةوالياممة إحدى معارك .   يقالصد

الرجـال بـن قد أرشكه يف األمر، ومام قـوى أمـر مسـيلمة شـهادة  النبيالذي إدعى أن  الكذاب

 .يرشكه يف األمر الـلـهأنه سمع رسول  -كذبا-الذي شهد له  عنفوة

لقتالـه، وملـا فشـل عكرمـة ومل يسـتطع  عكرمة بـن أيب جهـلوقد وجه أبو بكر الصديق 

، آثـر االنتظـار لرشـحبيلوملا بلغت أنبـاء هزميـة عكرمـة . الصمود أمام جبش مسيلمة، تراجع

ش يف جـي خالـد بـن الوليـدحتى يصله املدد من خليفة املسلمني، وظل يف مكانه حتـى يأتيـه 

جمع خيار الصحابة والقراء، فلام سمع مسـيلمة دنـو خالـد رضب عسـكره بعقربـاء فاسـتنفر 

رجل تبعه أكرثهم عصبية، حتى كـان بعضـهم  40.000الناس فجعلوا يخرجون إليه حتي بلغوا 

  ".مرضأحب إلينا من صادق  ربيعةكذاب : "يشهد أن مسيلمة كذاب وأن محمدا لكنه يقول

ن جيش الياممة، خرجت للثأر لبني ويف الطريق إىل الياممة، التقى خالد وجيشه بفرقة م

عرث املسلموم عليهم وهم يف ثنية الياممة نامئون، فسألهم عن مسيلمة، فردوا . عامر وبني متيم

لعله يستفيد مـن خربتـه  مجاعة بن مرارةفأمر خالد بقتلهم جميعا عدا " منكم نبي ومنا نبي"

ثابـت بـن وراية األنصار مـع  سامل موىل أيب حذيفةكانت راية املهاجرين مع . ومكانته يف قومه

  .والعرب عىل راياتها قيس بن شامس

فكان بينهم وبني املسلمني يوم شديد الهول ثبت فيه بنـو حنيفـة وقـاتلوا عـن أنفسـهم 

وأحسابهم قتاال شديدا، حتي انكشف املسلمون وكادت الهزمية تلحقهم لـوال رجـال مـن ذوي 

يا أصحاب سورة البقـرة "  :والغرية عىل حرماته فثبتوا ورصخوا يف الناس الدين والحمية الدينية

  بئس حامل القرآن : "وقال سامل موىل أيب حذيفة ،يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال
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أثارت هذه الصيحات روح . وأمرهم خالد بأن ميتازوا حتي يعلم من أين يؤتوا". أنا إذا مل أثبت

سلمني، فحملوا عىل جيش مسيلمة حملة صادقة استطاعوا أن يزحزحوا االستشهاد يف نفوس امل

فر بني حنيفة إيل الحديقة التي  ىثم شد املسلمون حت. جيوش الكفر عن موقفهم األول

تسمي حديقة الرحمن وكانت منيعة الجدران فتحصنوا بها إال أن املسلمني استطاعوا أن 

وق الجحف برماحهم واستطاع فتح باب يقتحموها بفضل الرباء بن مالك الذي رفعوه ف

 وحيش بن حربالحديقة ودخل املسلمون وهم يكربون، فقتل فيها مسيلمة وكان قاتله هو 

  .فيام قيل، وقد قتل يف هذه املعركة خلق كثري من املسلمني حمزة بن عبد املطلبقاتل 

عنـف أ عـداؤهم بعـد معركـة مـن أ وهـزم وكانت املعركة فاصلة ففيها انترص املسـلمون 

سبعة آالف خارج عقربـاء وسـبعة آالف (املعارك قتل فيها مسيلمة وأربعة عرش ألفا من قومه 

والتي سميت بعد ذلك بحديقة املوت وقد استشهد يف الياممة ألف ومائتا شـهيد ) يف الحديقة

وغريهم كثري مـن  وسامل موىل أيب حذيفة وأبو دجانة والطفيل بن عمرو زيد بن الخطابمنهم 

  .خيار الصحابة

مات كثري من كبار الصحابة يف هذه املوقعة التي قيـل أنـه استشـهد فيهـا ألـف ومـائتي 

  .رجل من املسلمني

  وقعة اليهودية والجبيل

م، إحدى املعارك التي جـرت يف حرابـة العـرب الكربىبـني 1919ر وجرت يف نهاية شهر ايا

   .بعد انتهاء الحكم الرتيك، م1919عشائر بني صخر والرمثا 

ر الرمثا بقيادة شيخها البطـل املجاهـد فـواز ئلقد كان النرص يف هذه املعارك حليف عشا

مـن منـاطق مـا حـول  ةكل العشاير البدوي بطرد ثاويونباشا الربكات الزعبي  بعد أن قام الرم

ردين والوســط وتفــريقهم إىل الجنــوب األ ) الرمثــا(ردن وطــردهم مــن شــامل األ  ةالرمثــا قاطبــ

  . منهم ةعداد الكبري وتشتيت شملهم وقتل األ 

  معركة يوم حليمة 

خـر آ فقد حـاول الـنعامن  الثالـث  ،تعد من اهم املعارك التي دارت  بني العرب والفرس

لكن كرسى الفرس قبض  ،يطرت الفرسسويتخلص من  ،بائل العربيةملوك املناذرة أن يوحد الق

وكان النعامن الثالث قد وضع أمواله وأوالده أمانة عند شيوخ شـيبان  ،علية وسجنه حتىل مات

فأرسـل  .وبعد موته طلب كرسى من قبيلته بكر تسليم أمـوال الـنعامن فرفضـوا ،بن بكر وائل

  العربية اىل جانب قبيلة بكر فوقفت  القبائل  ،كرسى جيشا ملحاربتهم
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وقد انترص العرب  .وهي نبع ماء بالقرب من الكوفة" ذي قار " وانترصوا عىل الفرس يف معركة 

ويف هذا النرص  ،فكان أول نرص للعرب عىل الفرس .يف هذه املعركة بفصل وحدتهم وصمودهم

ويقال أنه  ".نرصوا  هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم ويب: " $ الـلـهقال رسول 

     .وتسمى أيضا معركة ذي قار$ حدث ومن النبي محمد 

  )554(معركة يوم السالن ويوم طفحة

وقد أدت هذه الحروب اىل اضعاف كـل ،وقعت الكثري من الحرب بني املناذرة والغساسنة

   ).املناذرة مع الفرس،الغساسنه مع الروم.(املناذرة والغساسنة من

  حرب يوم الغفران

عرف أيضا باسم حرب أكتوبر أو حرب رمضان يف البالد العربية، وحرب يوم الغفـران أو ت

ألنها بدأت خالل شـهر رمضـان ويف يـوم عيـد الغفـران، أقـدس (يوم كيبور يف إرسائيل والغرب 

، شـنت سـوريا ومرصـ هجومـا مباغتـا عـىل )أكتـوبر(ترشـين األول  6يف ). األعياد عند اليهـود

التي تحتل مرتفعات الجوالن السـورية وشـبه جزيـرة سـيناء املرصـية منـذ  القوات اإلرسائيلية

عىل الجبهة املرصية، متكن الجيش املرصي خالل األيام األوىل من . 1967) يونيو(حرب حزيران 

بدأ الهجوم يف الجبهتني معا . عبور قناة السويس وتدمري خط بارليف الدفاعي اإلرسائييل املنيع

نية بعد الظهر بغـارات جـوي وقصـف مـدفعي شـامل عـىل طـول خطـوط يف متام الساعة الثا

تحركت القوات السـورية مخرتقـة الخطـوط اإلرسائيليـة ومكبـدة اإلرسائيليـني خسـائر . الجبهة

خالل يومني من القتال، باتت مرصـ . فادحة مل يعتادوا عليها خالل حروبهم السابقة مع العرب

ومتكنت سوريا من تحرير مدينة القنيطرة الرئيسية تسيطر عىل الضفة الرشقية لقناة السويس 

إال أن توقـف القتـال املفـاجئ عـىل الجبهـة . وجبل الشيخ مع مراصـده اإللكرتونيـة املتطـورة

، واملسـاعدات العسـكرية األمريكيـة الهائلـة )خالفا للخطـة املتفـق عليهـا مـع سـوريا(املرصية 

القيام بهجوم معاكس نـاجح يف الجـوالن يـوم إلرسائيل خالل املعارك، ساعدت اإلرسائيليني عىل 

تبـع . ، أعاد القوات السورية إىل خطوط وقف إطـالق النـار السـابقة)أكتوبر(ترشين األول  11

ذلك هجوم إرسائييل معاكس مشابه عىل الجبهة املرصية، عربت فيه قوة إرسائيليـة إىل الضـفة 

كـل ". ثغـرة الدفرسـوار"فـت باسـم الغربية للقناة مشكلة ثغرة يف صفوف القوات املرصية عر 

هذه العوامل سـاعدت عـىل قبـول سـوريا ومرصـ بوقـف إطـالق النـار الـذي اقرتحـه االتحـاد 

تـم تنفيـذ وقـف ) أكتـوبر(ترشـين األول  24السوفيتي والواليات املتحدة يف مجلس األمن، يف 

  . إطالق النار
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نتهـى إليهـا القتـال، حـرب ، شنت سوريا، غري مقتنعة بالنتيجة التـي ا1974يف أوائل عام 

 82استنزاف ضد القوات اإلرسائيلية يف الجوالن، تركزت عـىل منطقـة جبـل الشـيخ، واسـتمرت 

توسطت الواليات املتحدة، عرب الجـوالت املكوكيـة لـوزير خارجيتهـا هـرني كيسـنجر، يف . يوما

ذي وقـع يف نـص االتفـاق الـ. التوصل إىل اتفاق لفك االشتباك العسكري بـني سـوريا وإرسائيـل

عــىل انســحاب إرسائيــل مــن األرايض التــي احتلتهــا يف حــرب ترشــين  1974) يونيــو(حزيــران 

حزيـران  24يف . يتضـمن مدينـة القنيطـرة 1967ومن رشيط من األرايض املحتلة عام ) أكتوبر(

رفع الرئيس حافظ األسد العلم السوري يف سامء القنيطرة املحـررة، إال أن اإلرسائيليـني ) يونيو(

كانوا قد عمدوا إىل تدمري املدينة بشكل مـنظم قبـل انسـحابهم، وقـررت سـوريا عـدم إعـادة 

مل تحقق نرصا عسـكريا كـامال ) أكتوبر(ورغم أن حرب ترشين . إعامرها قبل عودة كل الجوالن

فقد شـهدت أيـام القتـال تضـامنا عربيـا مل يشـهد لـه . للعرب، إال أنها كانت نرصا معنويا كبريا

وشـاركت قـوات مـن مختلـف الـدول العربيـة يف املعـارك عـىل  ،ريب مثـيال مـن قبـلالعامل الع

كام فرضت دول العربية املنتجة للنفط حظرا اسـتمر عـدة شـهور . الجبهتني السورية واملرصية

عىل تصدير النفط إىل كل الدول املؤيدة إلرسائيل وعىل رأسها الواليات املتحـدة، فكـان ظهـور 

  .ل مرةسالح النفط العريب ألو 

  معركة يوتيكا

الحـرب البونيقيـة خـالل  والقرطـاجيني الرومانم بني .ق 203دارت معركة يوتيكا يف عام 

قـوات ضـخمة مـن  سـكيبيو اإلفريقـيحـدثت املعركـة عنـدما فاجـأ القائـد الرومـاين . الثانية

يف  وادي نهـر مجـردةودمرهـا، يف موقـع ال يبعـد كثـريا عـن  النوميدينيالقرطاجيني وحلفائهم 

 إيطاليـاحقق سكيبيو بذلك نرصا اسرتاتيجيا هامـا، حـول تركيـز املتحـاربني يف . الحديثة تونس

جـزء . ، وأسهم إىل حد كبري يف تحقيق النرص النهايئ لروما عـىل القرطـاجينيإفريقيةإىل  وأيبرييا

  .الحرب البونيقية الثانيةمن 

كان قصـده مـن االسـتيالء عـىل املدينـة هـو جعلهـا قاعـدة ". يوتيكا " قرر سكيبيو غزو 

الحصار عـىل صمدت جدران املدينة يف الهجوم األول، فأضطر الرومان لرضب . لعملياته التالية

حصـن سـكيبيو موقعـه، وجهـز . أضطر سكيبيو لالنسحاب، ولكنه مل يبتعد عن يوتيكا  .املدينة

 ورسدينيـا صـقليةتاء، معتمدا عىل اإلمدادات التي تم إرسالها له مـن معسكره ليقيض فيه الش

  .أقام صدربعل وصيفاقس معسكريهام بالقرب من معسكر سكيبيو. وأيبرييا

طوال الشتاء، واصل القرطاجيون حشـد قـواتهم، وأعـدوا أسـطوال ليقطـع طـرق اإلمـداد 

يف البدايـة، اسـتعمل املفاوضـات كغطـاء ملحاولـة  يش الرومـاين،ولفرض حصار كامل عىل الجـ
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مع ذلـك، واصـل . كسب النوميديني يف صف الرومان، لكن هذه املحاوالت مل تكن ذات جدوى

القائد الروماين إرسال الرسل للمعسكر النوميدي، لتضليل العدو ليعتقدوا أنـه يحـس بـالخطر، 

إختار سكيبيو مبعوثيه . يستطلع موقف وتنظيم عدوهوبالتايل فهو حريص عىل إبرام السالم، ول

لهذه املهمة بعناية، الذين أخربوه بأن املعسكرين يتكونـان يف األسـاس مـن أكـواخ مبنيـة مـن 

  .انتهت بإحراق املعسكر القرطاجي. الخشب والقصب وغريها من املواد القابلة لإلشتعال

  الثورة اليونانية 

ية العارمـة يف اليونـان ضـد اإلمرباطوريـة العثامنيـة التـي الثـورة الشـعب .الثورة اليونانية

  .بني قوات اإلمرباطورية العثامنية وبني الشعب اليوناين.تطالب باستقالل اليونان

م جرت مصادمات بني قوات اإلمرباطورية العثامنية والشعب اليوناين سـقط 1812يف عام 

  .فيها العديد من القتىل والجرحى واألرسى

  .روسيا هذه الثورة التي انتهت بنيل اليونان مطالبها باالستقاللأيدت ودعمت 

  )1806سنة  أكتوبر 14(معركة يينا 

  ى حروب االئتالف الرابعاحد

 روسياو  النمسا، بعد هزمية 1806يف سنة  فرنساتشكل االئتالف الرابع من الدول ملحاربة 

ويف . صـقلية، و السـويد، ساكسـونيا، بريطانيا، روسيا، بروسيا: ، وضم كل منمعركة أوسرتليتزيف 

ـعة خاطفـة ذات السنة وقع خـالف بـني نـابليون و  بروسـيا، فتقـدمت الجيـوش الفرنسـية برس

 ڤيلهـامفريـدريش "، فانسـحب بـرلنيواحتلـت عاصـمتهم " معركـة يينـا"وهزمت الربوسيني يف 

. ه روسـيا التـي أرسـلت جيشـا لنجدتـهملك بروسيا إىل ناحية الرشق يك ينضم لحليفتـ" الثالث

معركـة "وقـاتلهم قتـاال دمويـا يف  بولنـدالكن نابليون زحف عىل الجيش الرويس املتقـدم عـرب 

والروسية، وانتهى برتاجع الجيش الـرويس  أزهقت فيه أرواح الكثري من الجنود الفرنسية" إيالو

  . 1807سنة  السادس من فربايرمن مواقعه يف 

ـقيةالرويس املنسحب إىل الحق نابليون الجيش  ، وهزمـه والربوسـيني معـا يف بروسيا الرش

معاهـديت "معاهـدتني عرفتـا باسـم  ، وبعد هذا النرص الحاسم، أبـرم نـابليون"معركة فريدلند"

الواقعة يف روسيا، فاقتسم مبوجب إحـداها السـلطة يف أوروبـا  تيلزينتتيمنا مبدينة " تيلزينت

؛ أمـا الثانيـة التـي أبرمـت مـع بروسـيا، فـاقتطع مبوجـب "ولألكسندر األ "مع القيرص الرويس 

  نصوصها جميع أرايض تلك الدولة التي تقع غريب نهر األلب، وجميع األرايض التي غنمتها
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، وصنع من ذلك دويالت جديدة، نصب عىل عروشها بولندايف التقسيمني الثاين والثالث من  

كذلك . الذي توجه ملكا عىل مملكة وستفاليا" جريوم"بعض أقربائه وأصدقائه، مثل شقيقه 

يف الجزء الذي سيطرت عليه فرنسا من بولندا، ونصب عىل عرشها " دوقية وارسو"أنشأ نابليون 

  "فريدريك أغسطس األول"امللك 
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 : املراجع العربية 

 .القرآن الكريم - 

 ).م1983دار الكتاب العريب، (ابن األثري، الكامل يف التاريخ، الجزء الخامس  - 

النجـوم الزاهـرة يف ملـوك مرصـ والقـاهرة، دار الكتـب والوثـائق : )2005( ،ابن تغري - 

 . القومية، مركز تحقيق الرتاث، القاهرة

تحقيق الدكتور عيل  ،مقدمة أبن خلدون ،م1961.عبد الرحمن بن محمد ،ابن خلدون - 

 .7و6و4ج .القاهرة ،عبد الواحد وايف

تهذيب سرية ابن هشام، تحقيق عبدالسـالم محمـد هـارون، مكتبـة  ،1989.ابن هشام - 

 .)6طبعة (السنة، القاهرة  

 .املخترص يف أخبار البرش، القاهرة ،هـ 1325 ،أبو الفداء - 

الهيئـة املرصـية العامـة طبعـة  - بـدائع الزهـور يف وقـائع الـدهور، 1982 ،ابـن ايـاس - 

  .1ج.للكتاب

  .عليه وسلم هالـلـالفصول يف اختصار سرية الرسول صىل  .إسامعيل بن كثري ،أبو الفداء - 

 :القاهرة .عليه وسلم الـلـهغزوات الرسول صىل  ،)2007.(اإلمام عامد الدين ،أيب الفداء - 

  .1ط ،دار البيان الحديثة

 .مكتبة النهضة املرصية ،فجر االسالم ،1988،أحمد ،أمني - 

دار الحداثـة  :بـريوت ،وثائق أساسية يف الرصاع العريب الصـهيوين ،)1984.(سمري ،ايوب - 

 .1ج ،والنرش والتوزيع للطباعة

: ض الزاهر يف سـرية امللـك الظـاهر، الريـاضالرو  ،1976. محيي الدينبن عبد الظاهر  - 

 . تحقيق ونرش عبد العزيز الخويطر
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  .عليه وسلم الـلـهالفصول يف اختصار سرية الرسول صىل  ،أبو الفداء إسامعيل ،بن كثري - 

  .قريظه يمربوط به غزوه بن 28باب  يتاب املغاز ك يصحيح بخار  ي،بخار  - 

فـرتة حكـم األشـوريني والبـابليني ودول  :تاريخ كامربدج القديم ،1992. جون ،بوردمان - 

دار نرش : ، النارش.م .القرن الثامن ق إىل. م .أخرى يف الرشق األدىن من القرن الثامن ق

 .القسم الثاين -املجلد الثالث -جامعة كامربيدج، 

  . الجزائر ،املغرب العريب تاريخه وثقافته ،1968. رابح ،بونار - 

  .الدار العربية للكتاب –ك الجهاد يف ليبيامعجم معار  ،1980 .خليفة ،التليىس - 

الجمعيـة   -عبد العزيز بن رشـيد والحاميـة الربيطانيـة  ،1420 -الـلـهعبد . د ،الثنيان - 

 . التاريخية السعودية

العالقات الدولية يف عرصـ الحـروب الصـليبية، األوائـل للنرشـ . 2006،منذر .د ،الحايك - 

  .الجزء الثاين. والتوزيع

  .مكتبة صايغ القاهرة ،كتاب نحو فزان ،1976. دولفورو  ،جراتسياىن - 

دمشــق  ،1نســاء أهــل البيــت يف ضــوء القــرآن والحــديث، ط . جمعــة، أحمــد خليــل - 

  . 405الياممة للطباعة والنرش والتوزيع، ص  :وبريوت

الحملة الفرنسية يف منطقة البلقان وأهداف الحـرب يف  ،)1979كانون الثاين، . (جوتون - 

  . 113-97ص  ،370، رقم 94. املجلد ،املراجعة التاريخية اإلنجليزية ،الحرب العظمى

  .2ج ،بريوت: تاريخ الجزائر العام ،1980. عبد الرحمن ،الجياليل - 

  .تاريخ النهضة االوروبية ،م1977،حاطوم - 

دار  :بـريوت .نتائجهـا ،أحـداثها ،الحروب الصليبية أسـبابها ،1988. سيد عىل ،حريريال - 

  . الكتاب العريب
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 ،ال ،طبعـة جديـدة. مطبعة بيبلـوس الحديثـة ،بريوت .يوم ميسلون ،ساطع  ،الحرصي - 

 .ت

فواضـل النسـاء -عليـه وسـلم  الـلــهنساء حول الرسـول صـىل . حلبي، محمود طعمة - 

 . 4دار املعرفة ط  :بريوت املقربات من الرسول،

وت، ري ة، بـيـتـب العلمكدار ال ،)ُمعَجم اَلبُلدان( ،م 1990.اقوت، أبو عبدهللاي، يالحمو  - 

  . لبنان، املجلد األول

  .مالمح من التاريخ العامين، الطبعة الثانية ،1995. سليامن بن خلف ،الخرويص - 

ــم .د ،خريشــة -  ــازر ملح ــف  خ ــ ،)1991( .خل ــن الحس ــدهللا ب ــك عب ــية املل ني  والقض

 .1ط. االردن–جامعة الريموك  ،دار قدسية للنرش والتوزيع ،الفلسطينية

  . حورس للنرش والتوزيع: شجرة الدر، اإلسكندرية ،2005.نور الدين ،خليل - 

  .حورس للنرش والتوزيع: سيف الدين قطز، اإلسكندرية ،2005. نور الدين ،خليل - 

  .م 1916هرة القا ،مطبعة التقدم ،ثورة العرب ،داغر اسعد - 

 .2داراالحياء ج ،تاريخ املغرب الكبري ،1963 .محمد عيل ،دبور - 

ـقني األملانيـة، زبدة الفكرة يف تاريخ ،1998.  بيربس،الدوادار -   ،الهجرة، جمعيـة املسترش

  . الرشكة املتحدة للتوزيع :بريوت

كنـز الـدرر وجـامع الغـرر، مصـادر  ،1971. بن أيبك الـلـهعبد أبو بكر بن ،الدواداري - 

  . املعهد األملاين لآلثار اإلسالمية: تأريخ مرص اإلسالمية،، القاهرة

 ،دار العلـم للماليـني،: ، بـريوت، لبنـان"الحـرب العامليـة األوىل" 2007 ،.عمر ،الديراوي - 

  . الطبعة الحادية والعرشون

دار البيـان الحديثـة  :مرصـ ،1سري أعالم النبالء ). 2003(الذهبي، الحافظ شمس الدين - 

 .، ط)2ج (
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ران من تأسيس سلسلة ملـوك مـاد، إىل سلسـلة يامل اكخ يتار ،1363.الـلـه، عبد يراز  - 

  ). فاريس(الشمسية ‘ ملوك القاجارية

عبـد  ،الرشـيد -.ت.د.الثورة العرابيـة واالحـتالل اإلنجليـزي، ب. عبد الرحمن ،الرافعي - 

  . تاريخ الكويت. العزيز

   5ط  ،جامعة دمشق ،يناملرشق العريب يف العهد العثام . عبد الكريم . د ،رافق - 

من تأسيس سلسلة ملوك ماد، إىل سلسلة ) امل إيرانكخ يتار( ،1363.الـلـه، عبد يراز  - 

   .الفاريس :الشمسية .ملوك القاجارية

، يتـب اإلسـالمك، امل)أول الخلفـاء الراشـدين) (أبـوبكر الصـديق( ،1985. محمد رضا، - 

  . وت، سنةري ب

  .اربد ،لعربية الكربى يف الحجاز وبالد الشامحروب الثورة ا ،)1986.(ممدوح ،الروسان - 

 ،جامعـة الريمـوك :اربـد ،1948-1882،فلسطني والصهيونية ،)1983(.ممدوح ،الروسان - 

   1ط

  . دار التقدم: و موسك،الصليبيون يف الرشق ،1986. ميخائيل ،زابوروف - 

  دار الفكر ،تاريخ العرب واإلسالم ،م1975سهيل ،زكار - 

من السالجقة حتى (تاريخ الدولة العربية يف املرشق  ،2001 .امينة ،بيطار ،سهيل ،زكار - 

  .جامعة دمشق :دمشق) سقوط بغداد 

  . ر العريبكدار الف ،ةية الفارسيسقوط االمرباطور ،م 1991 .ا، جامل قاسميركز  - 

دار النهضـة : بـريوت ،ةيـالعرصـ الجاهل خ العرب يفيتار ،1978ز يد عبدالعزيسال ،سامل - 

  .ةيالعرب

  .ةيدار النهضة العرب :بريوت ،خ الدولة العربيةيتار ،1978. زيد عبدالعزيالس ،سامل - 
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  .2ج ،ةيدار النهضة العرب :بريوت ،تاريخ املغرب الكبري ،1983. زيد عبدالعزيالس ،سامل - 

 . وسوعة الكويتية املخترصة،امل. حمد ،السعيدان - 

  .معركة الرصيف بني املصادر التاريخية والروايات الشفهية ،فيصل ،السمحان - 

سـبائك الـذهب يف معرفـه قبائـل ). 1995(السويدي، أبو الفوز محمد أمني البغـدادي - 

  . دار الكتب العلمية :بريوت .العرب

  .القاهرة ،ترجمة األستاذ عادل زعيرت ،تاريخ العرب العام ،م1948سيدو - 

  .بريوت ،تاريخ الخلفاء ،م1961.جالل الدين عبد الرحمن بن أيب بكر ،السيوطي - 

  . يتب اإلسالمكامل:  وتري ب ،)يخ اإلْسالمَ يالتّار(، 1985.ر، محمودكشا - 

 الـلــهمكة واملدينة يف الجاهلية وعرص الرسول صـىل  ،م1967احمد إبراهيم ،الرشيف - 

  .القاهرة ،عليه وسلم

  .مطبعة عبود :عامن ،الثورة العربية الكربى ،)1984( اهيمابر  ،الرشيقي - 

الــدار العربيــة  :مامليــك مرصــ والشــام، بــريوت ،2008) دكتــور(مهــدي  ،شــفيق - 

  . للموسوعات،

 ،مكتبـة النهضـة املرصـية :القـاهرة ،موسوعة التاريخ اإلسـالمي ،)1986( أحمد ،شلبي - 

  .7ط

  .القاهرة ،ستعامرمحارضات يف اال  ،)م1957).(االمري(مصطفى ،الشهايب - 
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